
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

8-9 de setembro do 2018 
 

XXIII 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 
en comunidade no nome do Pai, e do Fillo e do Espírito 
Santo. 
   Hoxe o apóstolo Santiago lémbranos o que ven sendo 
o motor e a razón da presenza dos cristiáns no medio do 
mundo: a fe faise visible en comportamentos e actitudes. 
Só desde o amor, sincero e solidario, podemos mostrar a 
razón que nos leva a que  sigamos querendo facer 
realidade o evanxeo de Xesús.  
   Xesús realiza a curación dun xordomudo, pero faino 
non como un ser milagreiro e ritualista, senón que o fai 
dende unha relación persoal. Deus cura porque dá 
sentido, forza, alento e esperanza á vida dos que fomos 
creados a súa semellanza. 
   Participemos de maneira activa e gozosa na 
celebración que agora comeza, e que só poderá ser vida 
se nos abrimos a compartir ledicias e dificultades para 
poñelas, coas dos demais, nas mans de Deus. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante   A vida de Xesús demóstranos que vale a 

pena compartir con todas as persoas.  Pero non 
sempre poñemos o mellor da nosa parte, por iso 
hoxe, antes de máis nada,  queremos pedir perdón: 

Monitor/a 
 Líbranos da tentación de crérmonos en posesión da 

verdade absoluta, que nos impide escoitar a quen 
pensa distinto. Señor téndenos a túa man 
 

 Líbranos da insensibilidade de termos un corazón 
de pedra, que non se compadeza da dor e do 
sufrimento dos demais. Cristo téndenos a túa man 
 

 Líbranos da utilización dos irmáns e irmás para o 
noso propio proveito, facendo distingos entre as 
persoas segundo nos sexan ou non de utilidade. 
Señor téndenos a túa man 

Celebrante  Deus todopoderoso teña piedade de nós, 
dos que teñen un lugar nos nosos corazóns e na nosa 
vida, a todos nos conceda o perdón e nos leve á vida 
eterna. Amén 
 

ORACIÓN PROPIA DO DÍA  
Celebrante Busquemos, no silenzo, o encontro con Deus 
e presentémoslle as nosas mellores intencións para esta 
comunidade na que vivimos a fe, e dun xeito especial 
queremos ser hoxe a voz das marxinadas e necesitadas 
de vida. (silencio) 

3 

   Deus santo,  que nos redimiches  
e nos adoptaches coma fillos e fillas,  
mira con bondade a esta túa familia,  
á que tanto amas, 
e fai que cantos cremos na Palabra do teu Fillo,  
academos a liberdade e a paz que non ten remate.  
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 
 

Celebrante   Vivir a fe é facela visible nos nosos 
comportamentos e actitudes de vida cada día. E 
iso soamente o podemos mostrar desde o amor 
sincero e solidario cara as persoas que sofren ou 
son rexeitadas na nosa sociedade. 

  

No Leccionario I – B  páxina 241                    LECTURA 
LECTURA DA CARTA DE SANTIAGO 

 
♫   nº 7  Andarei na presenza do Señor      SALMO 

 

(en pé) No Leccionario I – B  páxina 242          EVANXEO 
PROCLAMACIÓN DO EVANXEO DE MARCOS  

 (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 para todos, 
especialmente para quen máis sofre. 

 Proclamemos: 
 

♫      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 amar e dar unha man, vale a pena?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús,  
o seu fillo benquerido,  
que pasou pola vida facendo sempre o ben,  
e sen facer distincións?    

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo,  
que nos alenta como comunidade e igrexa 
para sermos exemplo de evanxeo feito vida 
no medio das persoas enfermas, marxinadas 
e inxustamente tratadas?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante Alentados porque sabemos que camiñas 
connosco, rezamos agora como parroquia e  
comprometémonos a abrir os nosos oídos e os nosos 
ollos á túa Palabra, por iso dicimos: 

ÉNCHENOS SEÑOR COA TÚA VIDA  
 

Monitor/a   
 

1. Para que a Igrexa non dea as costas aos problemas do 
noso tempo e da nosa xente. Rezamos  

 

2. Polas nosas comunidades, para que traballemos 
sempre pola igualdade e a fraternidade, coma 
esixencia do noso sermos cristiáns, sen facer 
distingos entre as persoas polo seu poder económico, 
polo seu nivel cultural, polo seu papel na sociedade, 
por ser home ou muller. Rezamos 

 

3. Para que cada un e cada unha de nós, nos esforcemos 
para que a nosa vida aporte moita máis solidariedade 
e moita menos crítica cara aos que o están a pasar 
mal, sufrindo, neste momento tan difícil. Rezamos 

 

Celebrante   Señor, atende a nosa voz, non nos deixes 
da túa man, pois sen ti non temos a quen ir para 
encher as nosas vidas de evanxeo, ti que vives e 
reinas inmortal e glorioso por sempre eternamente. 
Amén  
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante   Entremos no corazón do Deus que é Pai, e 

deixémonos encher do seu amor sereno e cheo de 
tenrura, e con Xesús estando á beira dos homes e 
mulleres que sofren, recemos dicindo 

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 démonos a paz  
CANTO  ♫  nº 38 Que medre a paz 
 
COMUÑÓN 
Celebrante:   A mesa da Eucaristía é anticipo da mesa 

do Reino; participar nela é comprometerse con 
Deus a estar a beira dos seus fillos que sofren. El 
daranos a forza para sermos as súas testemuñas 
no mundo.   

            Ditosos e esperanzados nós convidados a este 
pan do Señor. 

CANTO    nº 55 No colo da miña nai 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante    

Señor,  coa túa Palabra e co Pan da Vida,  
nutres e das vida a cantos cremos en Ti.  
Que estes dons nos sirvan de proveito,  
de xeito que nos contaxiemos  
do vivir do teu Fillo. 
Pedímoscho a Ti que vives e reinas 
por sempre eternamente.  

 

   Queremos dar unha resposta libre e responsable á 
nosa fe, preocupándonos polos que sofren. 
 

   En Xesús atoparemos o exemplo de acollida e de 
preocupación polos outros. 
 

   Que agradezamos ao Pai o testemuño de tantas 
persoas que se preocupan e saben estar cos que sofren 
enfermidade, soidade, desprezo... e aprendamos a imitar 
os seus exemplos.  
 
 
   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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