
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

14-15 de xullo do 2018 
 

XV DO TEMPO ORDINARIO  

 
OS COTOS COA IGUALDADE VERDADEIRA DAS PERSOAS,  
CO POBO DE SIRIA QUE SOFRE UNHA GUERRA INXUSTA,  

COS REFUXIADOS E MARXINADOS DA SOCIEDADE 
 E COA NATUREZA MALTRATADA POLOS INCENDIOS 
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1.- ENCONTRO DA COMUNIDADE 

(tod@s de pé)                   @ monitor/a está na sé 
CANTO nº 3 ♫  Unha xuntanza de amor (estrofa 3) 
 

SAÚDO DE BENVIDA 
Celebrante 
   Benvidos sexamos todos a este encontro. Reunímonos 
coma comunidade no nome do Pai, e do Fillo e do 
Espírito Santo. 
 

   Na vida non todo é un camiño fácil, nin hoxe nin nos 
tempos de Xesús, porque o camiño do evanxeo, que 
celebramos cada semana, é unha procura do ben da 
xente, poñéndonos nós ao servizo dos demais e mesmo 
aceptando que a incomprensión e o sufrimento forman 
parte dese servizo.  

   Xesús dános unha misión, envíanos coma os seus 
discípulos, pero non de calquera maneira. Para colaborar 
no seu proxecto debemos coidar o xeito de vida. Velaí 
algunhas recomendacións que nos lembra o evanxeo: 
 os seus discípulos humanizarán a vida, aliviarán o 
sufrimento e farán medrar a liberdade e a fraternidade  
 só levarán caxato e sandalias, só co imprescindible 
 sen pan, sen alforxa, sen cartos, non vaia ser que 
un día se esquezan dos empobrecidos 

 sen túnica de reposto, para vestir coa sinxeleza dos 
pobres, para ser no medio da xente. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante   Para este xeito de vivir, Xesús conta con 

nós, coas nosas palabras e sobre todo cos nosos 
feitos, pero as veces son outros os nosos camiños, 
por iso agora queremos pedir perdón: 

 

Monitor/a 
 Porque andamos tan as carreiras que non buscamos 
na nosa vida lugares e tempos para a reflexión repousada 
do evanxeo ao que nos envías. Señor, amósanos o teu 
camiño 
 

 Porque entendemos que o poder e o diñeiro son os 
camiños do ben, cando o teu camiño leva sempre a 
atender aos demais. Cristo, amósanos o teu camiño 
 

 Porque soñamos a riqueza en vez de soñar a 
xustiza, soñamos o noso éxito e non o da comunidade. 
Señor, amósanos o teu camiño 

 

Celebrante  Deus todopoderoso teña piedade de nós, 
dos que teñen un lugar nos nosos corazóns, e dos que 
se senten cansos no camiño da vida. A todos nos 
conceda o perdón e nos leve á vida eterna. Amén. 

 

ORACIÓN PROPIA DO DÍA  
Celebrante  Rematamos a primeira parte da celebración 
presentando no silenzo o que rebule no noso interior, 
lembrando as persoas que son misioneiras do evanxeo 
polo mundo adiante. 
(silenzo)       3 

Deus, Noso Pai, ti es a fonte de todo ben. 
Ensínanos a pensar o que é axeitado 
e axúdanos co teu alento a poñelo por obra  
acollendo a todas as persoas sen facer distincións.  
Pedímoscho polo mesmo Xesucristo, Noso Irmán, 
que vive e reina por sempre eternamente. Amén 

    

2.- PROCLAMACIÓN DA  
PALABRA DE DEUS 

(sentad@s) a palabra de Deus proclámase dende o ambón 
 

Celebrante As lecturas de hoxe chámannos a tomar 
conciencia da nosa tarefa de enviados do Señor no 
medio do mundo.  
   Fomos elixidos na persoa de Cristo, sendo a súa voz, o 
seu corazón e as súas mans. Esta tarefa esíxenos 
honestidade e esforzo diante de tantas tristuras e 
dificultades que a vida lle vai presentando ás persoas. 
 

No Leccionario II – B  páxina 217                   LECTURA 
LECTURA DA CARTA AOS EFESIOS  

 

nº 7  ♫   Andarei na presenza do Señor              SALMO 
 

(en pé) No Leccionario II – B  páxina 218     EVANXEO 
PROCLAMACIÓN DO EVANXEO DE MARCOS 

(sentad@s)        gardamos uns instantes de silenzo para acoller 
a palabra no corazón 

Pode cantarse o nº 56  ♫   Ide e pregoade 
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Para ler despois de proclamar  
o evanxeo 

 
OÍDOS ATENTOS  

Para o camiño, Señor, 

non levo ouro nin prata, nin cartos no peto; 

fíome da túa palabra. 

 

Non teño alforxa, 

abonda coa túa compaña e co pan de cada día. 

 

Para apoiarme, un caxato e máis nada, 

que os irmáns e as irmás animan e dan a man 

cando o camiño se fai duro, 

cando sufro, tropezo e caio. 

 

Túnica, chega coa posta, 

pois non teño nada que agochar 

e o frío e a calor son máis liviáns en familia, 

e sandalias, unhas de quita e pon, 

ben axustadiñas para que non fagan callo as cousas, 

para andar lixeiro e non esquecer o chan que piso 

cando o teu Espírito me ergue, me leva e me arrastra. 

 

Case lixeiro de equipaxe... 

Sígote!!!!. Iso bástame. 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante Neste encontro parroquial no que 

renovamos os nosos compromisos con Xesús, 
queremos coma EL, anunciar o evanxeo día a día 
estando á beira da xente. Dicimos 

 

♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
 

Credes en Deus Pai, creador do ceo e máis da terra, que 
á súa imaxe e semellanza nos convida, non a impor as 
nosas razóns, senón a vivir na tolerancia e no diálogo 
entre culturas, relixións e sociedades?   

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús, que, coma aos discípulos, nos alenta a 
ofrecer aos demais a nosa solidariedade, o noso bo facer, 
dende a sinxeleza das nosas vidas e do noso xeito de 
vivir?    

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo, que nos alenta e empuxa para 
sermos evanxeo á beira dos demais?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa, comunidade viva, chamada a facer 
crible o evanxeo nestas terras de Os Cotos? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante  Oremos a Xesús, e como parroquia 

poñamos nas súas mans os nosos mellores desexos 
para esta comunidade na que vivimos, agradecendo 
todo o que hai de bo entre nós. Oremos dicindo   

   Señor guíanos no teu camiño 
 

Monitor/a  
 

1. Para que aprendamos a andar polos camiños de Deus 
solidarizándonos sempre cos máis pobres de entre 
nós e do mundo. Rezamos  
 

2. Para que sigamos a Xesús no seu afán por transmitir 
a experiencia de Deus coma un Pai que nos ama 
fondamente. Rezamos   

 

3. Para que, coma Deus nos pide, participemos en todo 
aquilo que promova máis xustiza na nosa terra e no 
mundo enteiro. Rezamos   

 

4. Para non calar a traxedia dos refuxiados, para non 
deixarnos levar pola crítica fácil. Rezamos 

 

5. Polos misioneiros e misioneiras que hoxe testemuñan 
o evanxeo polo mundo adiante. Rezamos  

 

Celebrante Señor Xesús escoita as nosas pregarias, e 
énchenos do alento que te levaba a estar á beira 
dos demais facéndote crible. Ti que vives e reinas 
por sempre eternamente. Amén. 
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante Dirixámonos agora ao Deus que é Pai, 

deixémonos encher do seu amar, e con Xesús 
sexamos anunciadores dun Deus que nos quere ben 
dicindo 

NOSO PAI … 
 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante   As nosas mans tendidas uns para os outros 

expresan a nosa vontade de ser testemuñas de Xesús 
no que dicimos e no que facemos. A paz faise dende 
a igualdade, faise con tolerancia, faise coa sinxeleza 
das mans dispostas a compartir. Coma irmáns 
dámonos a paz. 

CANTO ♫  nº 36 Fagamos a paz irmáns 
 
COMUÑÓN 
Celebrante:   A mesa da Fe é anticipo da mesa do 

Reino; participar nela é querer vivir dando unha 
man a quen a necesita, e é apreciar todo o que de 
bo hai á nosa beira, entre os nosos veciños. 
Ditosos todos nós, que nos sentimos convidados 
a esta mesa do Señor. 

CANTO    nº50     ♫    Na tardiña baixa da vida 
     ou   nº58     ♫    Acharte presente na vida  
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante    

   Señor, dámosche as grazas por todas as persoas 
que no camiño da nosa vida son capaces de 
comprometerse de verdade estando ao lado dos que 
teñen problemas.  
   Agradecemos a vida dos que dan exemplo 
acollendo e compartindo. Grazas polo exemplo que 
nos dás en Xesús, o teu fillo benquerido, que vive e 
reina con nós por sempre eternamente. Amén 

 

   Con Xesús cremos que vale a pena facer evanxeo na sinxeleza 
da vida compartida en Os Cotos.  
 

   Con Xesús queremos facernos cribles e sen medo a ser 
exemplo dun mundo que respecta, na igualdade e nas diferenzas. 
 

   E con Xesús queremos dar grazas aos veciños e veciñas da 
parroquia que son para todos un bo exemplo na vida e na fe. 
 

Avísase das misas (ver folla do mes) 
 

   Avísase da excursión dos cativos de catequese. Será 
o martes 17 de xullo. O autobús sae de Moscoso ás 9,30 
e de Fornelos ás 9,45 
 

Que teñamos un bo día, unha boa semana,  
e  o Señor nos bendiga,† nos garde de todo mal 

e nos leve á vida eterna. Amén 
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