
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

22-23 de setembro do 2018 
 

XXV 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. 
         Xesús quere informar sobre a forma de vida que 
teñen que ter os seus discípulos: “O que queira selo 
primeiro que sexa o servidor de todos”. 

Pero eles non entendían, por iso pon o exemplo da 
sinxeleza dos nenos. 

A nós tamén nos pode pasar o mesmo. Queremos 
ser os primeiros, os máis importantes, e nembargantes 
queremos seguir a Xesús que foi o servidor de todos. 
Non pode ser.  

Fagámonos coma nenos para poder ser sinxelos e 
comprender a mensaxe de Xesús para poder estar xunto 
aqueles que hoxe son os últimos: os migrantes, os 
pobres, os que sofren, os que non teñen traballo, os 
desprezados e separados da sociedade, as mulleres que 
sofren violencia. Así viviremos a celebración con Xesús, 
coa igrexa e coa nosa comunidade. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante   Invoquemos a misericordia de Deus polas 

veces que queremos ter prestixio, grandeza ou poder 
sen ter en conta o que Xesús nos ensinou coa súa 
vida de servizo a todos. Por iso pedimos perdón. 

 

Monitor/a 
 Pedimos perdón por non saber descubrir que a túa 

novidade consiste en facer grande ao pequeno. Señor 
téndenos a túa man 
 

 Pedimos perdón por seguir perdendo o noso tempo e 
as nosas enerxías en discusións inútiles e ridículas, 
sen decatármonos de que a verdadeira sabedoría está 
na paz e na comprensión. Cristo téndenos a túa man 
 

 Pedimos perdón por non acabar de entender que 
seguirte a Ti, supón e esixe dispoñibilidade de 
servizo e non ambición de poder. Señor téndenos a 
túa man 
 

Celebrante  Deus todopoderoso teña piedade de nós, 
dos que teñen un lugar no noso corazón 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 intencións para esta 
semana para servir aos demais. 

(silenzo)     3 

Deus, Noso Pai,  
Ti fixeches consistir a plenitude da lei  
no amor a Ti e ao próximo.  
Fai que cumpramos este mandato  
para abrirnos camiño cara a vida eterna,   
por Cristo, Noso Señor. 

    

2.- PROCLAMACIÓN DA  
PALABRA DE DEUS 

(sentad@s) a palabra de Deus proclámase dende o ambón 
 

Celebrante  O domingo pasado, a carta de Santiago nos 
dicía que a fe hai que traducila en obras, que só as 
palabras, o intelectual, non serve; hoxe quere 
aclaralo e nos convida a ser “construtores de paz” 
neste mundo dividido.  
Escoitámolo 

 

No Leccionario I – B  páxina 247                    LECTURA 
LECTURA DA CARTA DE SANTIAGO 

 
♫   nº 50  Na tardiña baixa da vida           SALMO 
 

(en pé) No Leccionario I – B  páxina 248          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 No evanxeo de hoxe preguntaba Xesús: De 

que ides falando polo camiño? A resposta dos 
discípulos foi quen era o máis importante. Cal é a 
nosa?. Queremos que sexa esta que compartimos 
no credo. Proclamemos: 
♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 
Monitor/a  
Credes en Deus Pai,   
que nos convida a facer unha nova creación  
dende abaixo, dende o lugar dos “últimos”? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesucristo, 
que  se fixo pobre  
para estar cerca dos empobrecidos? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo, 
que nos descubre no noso interior  
que os criterios do evanxeo valen a pena?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa,  
nunha igrexa pobre,  
non poderosa, sen grandeza nin prestixio social?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante Na nosa oración de hoxe queremos ter 

presentes as dores, loitas e sufrimentos dos nosos 
irmáns e das nosas irmás, e digamos: 
APRÉNDENOS A SERVIR, SEÑOR 

 

Monitor/a   
 

1. Pola Igrexa, para que no actuar cotián de todos os 
seus membros: papa, bispos, curas, relixiosos e segrares, 
saibamos mostrar que vivimos para servir á comunidade 
e non aos nosos amigos ou intereses, OREMOS. 
2. Polas nosas comunidades e parroquias, para que 
non esquezamos nunca que o froito da xustiza seméntase 
coa paz, e deixemos atrás rivalidades, desencontros e 
liortas, OREMOS. 
3. Por nós, para que nos esforcemos sempre en loitar 
para que a nosa vida non sexa rutina, baleiro, 
desesperanza, OREMOS 
4. Por todos, porque só se traballamos por facer da 
vida un encontro permanente de servizo a quen necesita 
de nós: refuxiados, enfermos, tristes, anciáns, pobres, ... 
conseguiremos levar con dignidade o nome de 
seguidores de Xesús, OREMOS. 
 
Celebrante   Señor, atende a nosa voz, non nos deixes 

da túa man, pois en Ti confiamos e coma Ti 
queremos ser servidores dos nosos irmáns, 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   Supliquemos hoxe que o Señor non nos 

deixe caer na tentación de querer ser unha igrexa 
grande, ambiciosa, que quere ocupar os primeiros 
postos 

 
NOSO PAI … 

 
SIGNO DA PAZ 

Celebrante  O froito da xustiza seméntano coa paz os 
que van facendo a paz, nos dicía Santiago na lectura. 
O noso saúdo de paz, non é soamente un signo de 
afecto, constrúe xa, entre nós, un mundo novo.    
Intercambiemos un saúdo de paz  

CANTO  ♫  nº 38 Que medre a paz 
 
COMUÑÓN 
Celebrante:   O Señor segue a reunirnos ao redor 

dunha mesa para que, compartindo, o 
descubramos. Saímos ao seu encontro pois El é 
exemplo de servizo a todos.   

            Ditosos todos 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, Ti aliméntasnos  
cos teus sacramentos e coa túa Palabra.  
Sostennos sempre coa túa axuda bondadosa,  
para que se faga realidade na nosa vida  
a salvación que celebramos nestes misterios,  
por Cristo noso Señor. Amén. 
 

Xesús nos pregunta cales son os nosos temas de 
conversa no noso camiñar pola vida.   
 

Queremos tamén nós ser os máis importantes? Os máis 
famosos? Os mellor vistos? Ou, pola contra, ser os 
últimos? Os servidores dos necesitados? 
     
Que saibamos escoller aquilo que o mesmo Xesús nos 
mostrou coa súa vida para poder encher o noso corazón 
de amor e alegría no servizo para con Deus e os demais.  
 
   Avísase das misas (ver folla do mes) e recordamos 
que xa se poden inscribir os nenos para a catequese 
que imos empezar na primeira semana de outubro 

 

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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