
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

11-12 de agosto do 2018 
 

XIX 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 
en comunidade no nome do Pai, e do Fillo e do Espírito 
Santo. 
   Hoxe a Palabra de Deus nos describe a situación de 
baleiro e insatisfacción permanente pola que pasan 
moitas persoas. E como xa nada ten sentido nin pode 
aportar razóns para vivir, para que esforzarse por ser 
xustos, alegres, esperanzados ou solidarios?   
   Diante deste xeito de vivir, a fe ofrécenos unha 
proposta que nos leva por un camiño ben distinto. Paga a 
pena loitar e traballar por non facer o que fan todos, que 
quen é capaz de non deixarse levar do desespero acabará 
descubrindo sentido e razón para vivir.  
   É necesario que nós, que nos chamamos crentes, 
espertemos das nosas rutinas e sexamos conscientes de 
que vivir sabendo que Deus non nos deixa sos, esíxenos 
estar no mundo con actitude de acoller e mostrar que a 
vida non é destino senón decisión e compromiso persoal. 
En Cristo, Pan de Vida, atopamos o alimento que nos dá 
forzas para este camiño. 
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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 
 Comprometémonos con Cristo a imitalo sendo 

exemplo de bondade, paz e perdón? 
SI COMPROMETÉMONOS 

 

 Comprometémonos con Cristo a imitalo vivindo 
lonxe de amarguras, iras e aldraxes?  

SI COMPROMETÉMONOS 
 

 Comprometémonos con Cristo a acollelo en nós 
coma o pan vivo que baixou do ceo, sabedores de 
que o que coma deste pan vivirá para sempre?  

SI COMPROMETÉMONOS 
 

Celebrante  Deus todopoderoso teña piedade de nós, 
dos que teñen un lugar nos nosos corazóns e na nosa 
vida, 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, dun xeito especial queremos ser hoxe a voz das 
persoas que se senten cansas e famentas diante dunha 
vida que para moitos é unha mesa sen pan.  
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(silencio) 
Deus, Noso Pai, o teu espírito danos a confianza  
de te chamarmos noso Pai. 
Fai medrar nos nosos corazóns  
o espírito de fillos adoptivos,  
para que poidamos acadar a herdanza  
que ti nos prometiches, por Xesucristo teu fillo,  
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 A primeira lectura de hoxe pídenos que 
imitemos a Cristo; esa é a nosa responsabilidade de 
bautizados: imitalo nos feitos e non nas rutinas e 
medos. E no evanxeo somos convidados a non 
contentarnos con críticas e murmuracións; Cristo 
ofrécesenos coma o pan que dá vida ao mundo. 

 

No Leccionario I – B  páxina 229                    LECTURA 
LECTURA DA CARTA AOS EFESIOS 

♫   nº 7  Andarei na presenza do Señor      SALMO 
(en pé) No Leccionario I – B  páxina 230          EVANXEO 

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 
SEGUNDO 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 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante Deus vólvenos convidar á mesa da oración 
comunitaria para ofrecernos o pan que alimenta corpos, 
esperta solidariedades e fai medrar as esperanzas, por 
iso dicimos xuntos:  Grazas Señor por escoitarnos  
Monitor/a   
1. Polas persoas que traballan levando pan aos 
famentos en terras lonxanas de África, Asia ou América, 
oremos  
 

2. Polas persoas que traballan levando pan aos 
famentos da nosa beira como poden ser as cáritas da 
Diocese de Tui-Vigo, oremos 
 

3. Polas persoas que día a día se achegan aos que 
están vivindo o pan da enfermidade, da soidade, e lles 
ofrecen o pan da compaña e da esperanza, oremos 
 

4. Para que nós sexamos capaces de cambiar a 
amargura, a ira e os enfados en perdón, bondade e 
comprensión, oremos 
 

5. Polas familias de Jónathan e Lidia, para que sintan 
á súa beira o noso querer acompañalos neste momento 
tan difícil nas súas vidas, oremos 

 

Celebrante   Señor con estas pregarias queremos 
amosar o noso agradecemento a todas as persoas 
de ben que nos temos atopado no camiño da vida, a 
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     Somos cristiáns con esperanza, non 
queremos deixarnos levar, nin polos pesimismos dos que 
todo o ben mal, nin polas rutinas dos que cren que nada 
se pode cambiar. Da man de Xesús achegámonos e 
deixámonos encher do amor de Deus Pai rezándolle 
como nos aprendeu. 

NOSO PAI … 
 
SIGNO DA PAZ 

Celebrante   As nosas mans tendidas uns para os outros 
amosan a nosa vontade de comprometernos con Xesús 
no que dicimos e no que facemos, por iso con corazón 
de irmáns, e lonxe das rutinas, dámonos a paz 
CANTO  ♫  nº 38 Que medre a paz 
 
COMUÑÓN 
Celebrante:   Compartir en comunidade é abrir unha 

porta á esperanza, porque hai demasiadas cousas 
que non van ben, e se nos deixamos ir non van 
mellorar. Deus enfortécenos co Pan de Vida de 
Xesús. Ditosos e esperanzados nós convidados a 
este pan do Señor. 

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

ORACIÓN FINAL 
Celebrante    

   Señor, que a participación nesta celebración 
nos traia a salvación 
e nos manteña firmes na luz da túa verdade  
de xeito que os froitos do noso camiñar  
sexan imitando os pasos de Xesús,  
noso Señor, que vive e reina con nós  
por sempre eternamente.  

 

   Con Xesús cremos que vale a pena imitalo nos feitos 
que din que somos igrexa atrevida para compartir as 
alegrías e as penas.  
 

   Con Xesús queremos facernos cribles e sen medo a 
imitalo por non contentarnos coas  rutinas de sempre.  
 

   E con Xesús queremos dar grazas pola mesa da vida e 
da fe que compartimos.  
 

Avísase das misas (ver folla do mes)  
e da xuntanza d´Os Cotos do vindeiro día 15. 

 
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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