
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

4-5 de agosto do 2018 
 

XVIII 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  (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. 
 

   “Vinde e acollede”, dúas palabras que hoxe recollen o 
que Deus nos quere dicir. 
 

   A súa invitación: Vinde cantos queirades atopar 
esperanza, tenrura, solidariedade, acollida, escoita... 
vinde porque vos quero... e invítovos tamén a vós a que 
vos queirades. Deus, no seu amor, o dá todo e invítanos 
a facer o mesmo.  
    
   E se sempre foi importante, hoxe necesita selo moito 
máis porque son tantas as persoas que ven como os seus 
proxectos se frustraron e as súas ilusións esmoreceron, 
que temos que ser nós os que esteamos cos ollos moi 
abertos para facer visible cos nosos feitos o Evanxeo.  
 

   E para sentir a forza que nos leve a romper a rutina, 
que mellor que alimentarnos co pan que Xesús nos 
invita a compartir en cada Eucaristía!. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante   Queremos agora renovar os nosos 

compromisos con Xesús e coa vida, por iso 
empezamos por pedir perdón: 

 

Monitor/a 
 Porque moitas veces a nosa comodidade fainos 
cristiáns mediocres, e seguidores de Xesús sen ilusións. 
Señor, téndenos a túa man 
 

 Polas veces que non transmitimos que a fe é o eixe 
que nos dá forzas para facer evanxeo na vida do día a 
día. Cristo, téndenos a túa man   
 

 Porque seguimos demasiado apegados ao vello dos 
nosos costumes e rutinas, e facemos da fe palabras 
baleiras de vida. Señor, téndenos a túa man  

 

Celebrante  Deus todopoderoso teña piedade de nós, 
dos que teñen un lugar nos nosos corazóns, dos que 
se senten faltos de ilusión. 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 so teñen corazón para 
as cousas e pódelles o egoísmo e o interés. 
 (silenzo)          
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Deus, noso Pai, asiste aos teus fillos 
e móstralle a túa bondade incansable. 
Nós estamos orgullosos de terte coma Creador  
e de sermos gobernados pola túa Providencia. 
Renova ti a obra da túa creación 
e protexe o que renovaches. 
Pedímoscho por Xesucristo 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 facer do 
compartir o camiño para sermos cribles. 
Achegámonos en comunidade para participar á 
beira de Xesús. Imos escoitar no evanxeo como 
todos o buscaban, e como El os encamiñaba na 
procura do verdadeiro PAN DE VIDA. 

 
No Leccionario II – B  páxina 225                   LECTURA 

LECTURA DO LIBRO DO ÉXODO  
♫  nº 50 Na tardiña baixa da vida                       SALMO 
 

(en pé) No Leccionario II – B  páxina 227     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 no que 

renovamos os nosos compromisos con Xesús, 
queremos coma EL, medrar día a día facendo viva 
a nosa fe. Dicimos 

 

♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
 

Credes en Deus Pai,  
que nos fixo á súa imaxe, 
para que amemos e coidemos da terra  
que pon nas nosas mans?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús,  
o seu fillo benquerido,  
pan de vida que se nos dá no noso camiñar  
para imitalo en tolerancia, respecto e paz?    

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo,  
que nos alenta para sermos exemplo de Xesús  
acollendo aos famentos de vida? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa,  
comunidade viva, chamada a facermos crible o evanxeo? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

5 

 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante  Unidos na construción do proxecto 

solidario de Xesús coas nosas actitudes de 
participación, acollida e entrega aos demais, 
rezámoslle a Deus dicindo xuntos:   

   Señor, escoita ao teu pobo 
Monitor/a  
 

1. Para que na Igrexa haxa sempre profetas que  
presenten o Evanxeo no mundo de hoxe con 
actitudes, palabras e proxectos vivos e novos, oremos.  
 

2. Para que nas nosas parroquias deixemos de vivir do 
pasado, e comprendamos que só renovándonos nas 
maneiras de facer as cousas, conseguiremos facer 
viva a fe, oremos  

 

3. Polas persoas que se senten cansas na vida para que 
atopen en nós un alento novo que lles axude a 
recuperar ilusións e esperanzas, oremos 

 

4. Polas persoas necesitadas de paz, para que entre todos 
descubramos a maneira de facela realidade no día a 
día da nosa vida, oremos 

 

Celebrante Señor Xesús sabemos que a tentación de 
repetir sempre o mesmo está moi presente en nós. 
Que nos esforcemos por mirar máis ao futuro e 
menos o pasado. 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     Xesús, Pan de Vida que ven a nós de 

Deus, ensínanos unha maneira nova de achegarnos a 
El, a de sabernos os seus fillos. Con esa confianza 
dicímoslle agora a Deus  

NOSO PAI … 
 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante   Xesús tamén nos amosa unha maneira nova 

de ser entre nós. Convídanos a ser irmáns, por iso 
agora queremos compartir un xesto de paz no nome 
do mesmo Xesucristo. 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, é acoller a todos e é 
apreciar todo o que de bo hai á nosa beira, que 
non é pouco. 

     Ditosos todos nós, que nos sentimos 
convidados a este compartir co Señor. 

CANTO    nº 47   Ti elo pan do ceo 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante    

   Señor, acompaña coa túa protección 
constante ao pobo que renovaches na fe 
compartida coma comunidade.  
   Ti, que nunca deixaches de nos axudar, 
fainos dignos da salvación eterna. Por 
Cristo, noso Señor. Amén 

 
   Con Xesús cremos que vale a pena facer evanxeo 
sendo igrexa acolledora, abrindo as portas a todas as 
persoas.  
 

   Con Xesús queremos facernos cribles e sen medo a ser 
exemplo dun mundo que non se contenta coas rutinas de 
sempre.  
 

   E con Xesús queremos dar grazas polos dons da vida e 
da fe que compartimos.  
 

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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