
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

21-22 de xullo do 2018 
 

XVI 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 4 ♫  Amigos nas penas (estrofa 1) 
 

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

   Fai oito días, compartindo a celebración, éramos 
convidados por Xesús a anunciar o evanxeo. 
Recordamos que El enviaba aos discípulos de dous en 
dous para que fixeran realidade o seu soño, o seu 
proxecto de vida, a súa Boa Nova. 
 

   Hoxe eses mesmos que enviou, volven, para contarlle 
as experiencias vividas á beira da xente. Volven cansos e 
satisfeitos. 
 

   Mirando para nós mesmos descubrimos que nos pasa 
exactamente o mesmo, porque esta semana deu para ter 
razóns para cansarnos, e deu para sentirnos satisfeitos e 
orgullosos. Agora do que se trata é de compartir todo 
isto con Xesús, como imos escoitar que fixeron os 
discípulos cando volveron onda el. 
 

   É hora de celebrar xuntos as nosas experiencias, as 
nosas alegrías e penas, os nosos fracasos e esperanzas. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante   Queremos agora recoñecer que os nosos 

feitos non sempre son de proveito á hora de facer 
crible a Boa Nova do Evanxeo. Temos e queremos 
pedir perdón: 

 

Monitor/a 
 Porque a nosa vida non mostra a alegría da fe 
cando a enchemos de rutinas e apariencias. Señor, ten 
misericordia con nós. 
 

 Porque moitas veces os nosos comportamentos, en 
vez de achegar, espantan e alonxan aos que non te 
coñecen. Cristo, ten misericordia con nós.  
 

 Porque moitas veces non temos sido persoas de 
paz, nin de esperanza, e quedámonos na comodidade e 
na resignación. Señor, ten misericordia con nós.  

 

Celebrante  Deus todopoderoso teña piedade de nós, 
dos que teñen un lugar nos nosos corazóns, e dos que 
se esforzan cada día para mellorar a vida e a fe dos 
demais. 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. 
Pousamos as nosas canseiras nas mans do Señor. 
(silenzo)          
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Deus, Noso Pai, ten compaixón dos teus fieis  
e énchenos cos dons da túa graza.  
Aviva en nós a fe, a esperanza e a caridade,  
para que gardemos sempre con coherencia  
o evanxeo que o teu fillo nos convida a vivir.  
Pedímoscho a Ti Pai, por Xesucristo o 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. El quérenos sendo exemplo de 
paz, El quérenos dando unha man a quen a precisa, 
el quérenos compartindo alegrías e penas, canseiras 
e triunfos. Esteamos atentos para facer nosas estas 
palabras que agora imos escoitar. 

 

No Leccionario II – B  páxina 2…                   LECTURA 
LECTURA DA CARTA AOS EFESIOS  

nº 7  ♫   Andarei na presenza do Señor              SALMO 
 

(en pé) No Leccionario II – B  páxina 221     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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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, que a súa imaxe e semellanza, nos 
convida a sermos testemuñas de que o seu amar necesita 
hoxe das nosas mans para facerse realidade?   

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús, que, coma cos discípulos, comparte á 
nosa beira participando dos nosos esforzos e canseiras?    

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo, que nos alenta como 
comunidade para que nas nosas parroquias dos Cotos 
sigamos facendo evanxeo ao xeito de Xesús?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa, comunidade viva, chamada a facer 
crible o evanxeo dende os camiños da paz, a acollida e a 
caridade? 

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, queremos facer a túa vontade 
 

Monitor/a  
 

1. Señor, chámanos para que saibamos acougar e coller 
tempo para coidar de nós mesmos. Rezamos  
 

2. Señor, chámanos á compartir cos demais as nosas 
vidas, para por ilusión e entusiasmo en todo o que 
somos e facemos. Rezamos   

 

3. Señor, chámanos para dar resposta aos soños de paz e 
fraternidade que se necesitan en Siria, Palestina ou 
Nicaragua. Rezamos   

 

4. Señor, chámanos para non calar a traxedia dos 
refuxiados, para non deixarnos levar pola resignación 
e o medo a fracasar. Rezamos 

 

5. Señor, chámanos para seguir mellorando esta nosa 
comunidade cristiá. 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 sexamos 
anunciadores da Boa Nova á que Xesús nos convida. 
Dicimos  

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. 

     Ditosos todos nós, que nos sentimos 
convidados a este compartir co 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, asiste con bondade ao teu pobo. Ti que 
nos enriqueces con esta xuntanza de amor, 
fainos ser testemuñas do evanxeo nas palabras 
e nos feitos desta semana que temos por 
diante, de xeito que os froitos do noso 
camiñar sexan verdadeiros e coherentes con 
Xesucristo, noso Señor, 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) 
 

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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Para ler despois de proclamar  
o evanxeo 

 
OÍDOS ATENTOS  

 

Para o camiño, Señor, 

non levei ouro nin prata, nin cartos no peto; 

fieime da túa palabra. 

 

Non tiven alforxa, 

abondoume coa túa compaña e co pan de cada día. 

 

Para apoiarme, un caxato e máis nada, 

que as xentes animáronme e déronme unha man 

cando o camiño se fixo duro, 

cando sufrín, tropecei e caín. 

 

Túnica, chegou coa posta, 

pois non tiven nada que agochar 

e o frío e a calor foron máis liviáns en familia. 

Sandalias, ben axustadiñas, 

viñeron ben para andar lixeiro  

e non esquecer o chan que pisei 

cando o teu Espírito me ergueu e me levou. 

 

Case lixeiro de equipaxe... 

Seguinte!!!!. Iso foi máis que de abondo. 

 


