
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

28-29 de xullo do 2018 
 

XVII 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 
 

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

   O evanxeo de hoxe vai axudarnos a imaxinar como era 
un día normal na vida de Xesús.  
   Atopámonos con que El pasa a xornada compartindo 
cos demais, pasa o tempo cos necesitados ofrecéndolles 
o mellor de si mesmo. A uns ofrece tempo para charlar, 
a outros recuperar alentos e ilusións, a outros aliviar as 
súas dores. 
 

   E para Xesús a recompensa é o propio encontro cos 
demais, é o dar unha man e convidar a que todos fagan o 
mesmo. Só así ten sentido para Xesús compartir a mesa. 
 

   A milagre da multiplicación só foi posible cando 
alguén ofreceu os seus pans e os seus peixes para 
compartilos cos demais, e entón Xesús fixo posible que 
chegaran a todos ata fartarse. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante   A vida dinos que vale a pena compartir con 

todas as persoas de ben, persoas que teñen as mans 
abertas para ofrecer o mellor aos demais.  

     Pero agora queremos recoñecer que moitas veces 
vivimos coas mans demasiado pechadas: 

 

Monitor/a 
 Polas moitas veces nas que os nosos intereses e 
egoísmos son máis importantes que a gratuidade na que 
nos invitas a vivir cada día. Señor, abre as nosas mans 
 

 Polas veces nas que coas mans pechadas xulgamos 
aos irmáns que non teñen comida, traballo ou pasan por 
dificultades. Cristo, abre as nosas mans  
 

 Porque seguimos abrindo as mans buscando o noso 
benestar, e pechámolas cando teríamos que procurar a 
dignidade dos famentos. Señor, abre as nosas mans  

 

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. 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. 
Lembramos a todas as persoas que hoxe pasan fame. 
(silenzo)          
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Deus, Noso Pai,  
ti es a protección dos que esperan en ti, 
guíanos e axúdanos coa túa grande misericordia 
para que facendo un bo uso dos bens desta terra 
participemos xa nos eternos. 
Pedímoscho polo mesmo Xesucristo, teu Fillo, 
noso Señor e 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 que imos escoitar sentan as bases 
do que hoxe compartimos arredor do altar. Somos 
comunidade nas mans dun só Deus e Pai de todos. 
E estamos compartindo as alegrías e as penas de 
uns e outros, póndoas nas mans de Xesús porque 
con El queremos ser evanxeo vivo e crible. 

 

No Leccionario II – B  páxina 222                   LECTURA 
LECTURA DA CARTA AOS EFESIOS  

nº 4 ♫  Amigos nas penas (estrofa 1)                SALMO 
 

(en pé) No Leccionario II – B  páxina 223     EVANXEO 
PROCLAMACIÓN DO EVANXEO DE XOÁN 

(sentad@s)        gardamos uns instantes de silenzo para acoller 
a palabra no corazón 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante Neste encontro parroquial, deixándonos 

levar da man de Xesús e sentíndonos irmáns, 
proclamamos a nosa fe. Dicimos 

 

♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
 

Credes en Deus, no Deus que nos creou á súa imaxe e 
que nos ama e nos acolle nos seus brazos abertos de Pai?   

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús, que quixo compartir a nosa vida, que o 
fixo sentíndose irmán con todos, e que con palabras e 
feitos nos convida a abrir as mans da solidariedade?    

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo, que nos alenta na gratuidade, 
no compromiso e na xustiza con cantas persoas pasan 
fame?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa, comunidade que non só se compadece 
senón que quere compartir tempos, sorrisos, esforzos, 
pans e peixes? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

 
 
 
5 

 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante     Movidos pola nosa fe, e sabendo das 

nosas necesidades, imos rezar hoxe polas 
necesidades dos demais, e facémolo dicindo 
   Señor, que saibamos compartir 

 

Monitor/a  
 

1. Coas persoas que non teñen pan, coas persoas 
esquecidas na fame, oremos  
 

2. Coas familias gregas que non teñen un fogar por 
culpa dos incendios, e se ven na rúa, oremos   
 

3. Coas mulleres que non teñen liberdade, coas que 
sofren escravizadas violencia de xénero, oremos   
 

4. Coas comunidades que non teñen terra pacífica, cos 
refuxiados obrigados a emigrar e a fuxir, oremos  
 

5. Cos pobos que non teñen paz, cos que se ven envoltos 
malvivindo guerras ignoradas, oremos  
 

6. Coas persoas maiores que non teñen a ninguén, coas  
que se senten desprezadas por todos, oremos     

 

 
Celebrante Grazas Señor porque agora coa nosa 

oración comprometémonos a dar unha man aos 
asoballados do mundo de hoxe, como fixo 
Xesucristo, noso Señor. 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 
recemos “danos hoxe o noso pan de cada día, para 
sabérmolo compartir  

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 solidariedade, 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. Estamos arredor desta mesa 
porque Xesús comparte con nós, e convídanos 
para que nós fagamos o mesmo. Ditosos todos 
nós, convidados a este pan do Señor. 

CANTO    nº58     ♫    Acharte presente na vida  
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante    

   Señor, dámosche as grazas porque acabamos de 
compartir esta celebración, na que facemos 
memoria da vida de Cristo. 
   Fai que sirva para a nosa salvación este don 
que, no seu amor inmenso, el mesmo nos deixou.  
   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 aportándolle 
tempos, sorrisos e esperanzas a estas nosas terras. 
 

   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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