
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

18-19 de agosto do 2018 
 

XX 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 3) 
 

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, as palabras de Xesús seguen valendo a pena, 
dinos: “se queredes ter vida en vós, tede parte na miña 
vida, compartide o meu pan”. 
 
    Xesús preséntase no evanxeo coma o pan da vida; e 
ser cristián é nin máis nin menos que ter parte na vida de 
Xesús. E ao sermos cristiáns así imos ser vida no mundo 
de hoxe. Somos vida coas nosas ansias de paz, somos 
vida co noso esforzo pola igualdade, somos vida 
compartindo e acollendo en parroquia, somos vida non 
calando a traxedia dos refuxiados, somos vida cos 
maiores das nosas comunidades. 
 
   Así facemos cribe a Xesús. Iso é comer a súa carne, 
iso é beber o seu sangue, iso foi o que nos uniu en 
comunidade fai uns días no monte de Ventín, con todas 
as parroquias da Unidade Pastoral d´Os Cotos. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante   A vida de Xesús demóstranos que vale a 

pena compartir con todas as persoas dende a 
actitude da constancia, dende o día a día. 
Pero non sempre poñemos o mellor da nosa 
parte, por iso hoxe, antes de máis nada 
queremos pedir perdón e refacer a nosa 
relación con Deus: 

 

Monitor/a 
 

 Ti que con palabras e feitos nos amosas un camiño 
para vida, perdoa as veces que nós non somos un bo 
exemplo. Señor, ten piedade de nós 

 

 Ti que dás a vida para que nós a teñamos en Ti, 
perdoa as veces que en nós pode máis o egoísmo 
que a solidariedade. Cristo, ten piedade de nós  

 

 Ti que permaneces en Deus Pai, axúdanos a ser cada 
día mellores e lévanos á túa Gloria para participar 
do teu Reino de amor, xustiza e paz. Señor, ten 
piedade de nós  

 

Celebrante  Deus todopoderoso teña piedade de nós, 
dos que teñen un lugar nos nosos corazóns, e dos que 
se senten sen vida. A todos nos conceda o perdón e 
nos leve á vida eterna. Amén. 
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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 mortas en vida e están pasando por 
momentos moi duros e difíciles.  

 

(silenzo) 
 

Deus, Noso Pai,  
Ti que preparaches bens para aqueles que te aman 
enche os nosos corazóns co teu amor. 
Fai que amándote a Ti en todo e sobre todo, 
academos as túas promesas. 
Pedímoscho a Ti, Pai, 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 
 

No Leccionario I – B  páxina 231                    LECTURA 
LECTURA DO LIBRO DOS PROVERBIOS 
♫   nº 7  Andarei na presenza do Señor      SALMO 

(en pé) No Leccionario I – B  páxina 233          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 sendo vida 
ao noso arredor. Dicimos 

 

♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
 

Credes en Deus Pai,  
que a súa imaxe e semellanza, 
nos convida a vivir dando vida?  

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 vivilo na tolerancia, no respecto e na paz?    

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo,  
que nos alenta para vivir o evanxeo? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa,  
comunidade viva  
que quere ser exemplo de mesa que se comparte  
e de pan que se reparte? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante Rezamos agora como parroquia, e poñemos 

nas mans de Deus os nosos mellores desexos para 
esta comunidade na que vivimos. Rezamos dicindo  

Énchenos Señor coa túa vida 
Monitor/a   
 

1. Porque desexamos coñecerte e amarte Señor, como 
Ti nos queres e nos amas.   
 

2. Porque queremos compartir cos enfermos con 
aprecio e solidariedade, como Ti nos convidas.   
 

3. Porque non nos queremos esquecer das persoas que 
traballan pola xente marxinada, como facía Xesús.  
 

4. Porque necesitamos traballar nas nosas 
comunidades de xeito que todos andemos en paz e 
xustiza sendo exemplo de Xesús.  
 

5. Para que os encontros coma o de fai uns días no 
merendeiro en ventín, nos axuden a medrar sentíndonos 
familia.  

 

6. Porque hai moitas persoas que esperan unha man 
que lles dea vida. 

 

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   Da man de Xesús, compartindo como 

parroquia, queremos ser vida e deixándonos encher 
do amor de Deus Pai rezámoslle coma o seu Fillo 
nos ensinou. 

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 coas nosas 
mans damos vida e as dos demais dannos vida. 
Compartímolas na paz 
CANTO  ♫  nº 38 Que medre a paz 
 
COMUÑÓN 
Celebrante:   A mesa da fe e da Eucaristía é anticipo 

da mesa do Reino; participar nela é querer vivir 
dando unha man a quen a necesita. 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, por esta celebración fasnos participar 
na vida de Cristo. 
   Que a túa bondade nos faga semellantes a el 
na terra, para que poidamos participar da súa 
gloria no ceo.  
   Confiamos en Ti, noso Pai, que vives e reinas 
con nós por sempre eternamente.  

 

   Con Xesús cremos que vale a pena imitalo nos feitos 
que dan vida.  
 

   Con Xesús queremos facernos cribles e sen medo á 
beira de todas as persoas que coñecemos e que por 
unhas ou outras razón dudan da vida.  
 

   E con Xesús queremos darlle grazas pola mesa da 
vida e da fe na que somos os seus invitados. 
 

   Avísase das misas (ver folla do mes) e lembrando a 
xuntanza do pasado día 15 en Ventín agradecemos a 
todas as persoas que dan unha man para que a 
comunidade de Os Cotos sexa unha comunidade viva. 

 
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 

8 


