
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

29-30 de setembro do 2018 
 

XXVI 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. 

 
         Nestes domingos Xesús informa aos seus 
discípulos da forma de vivir dos que queren seguilo, 
atopamos hoxe como moitas veces nós pensamos en 
exclusividade. 
 

Cremos que temos un Deus exclusivamente noso, 
que amar aos outros e facer caridade con eles soamente 
corresponde a Igrexa, ... Iso leva aos apóstolos a crerse 
os únicos con dereito a facer o ben, prohibíndollo aos 
outros. 

 
Xesús dilles: “O que non está contra nós, está 

connosco” pois a súa maneira de vivir e crer non é 
exclusiva de ninguén. O facer o ben é una opción para 
calquera que queira acercarse a Deus e amar aos demais. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante   Invoquemos a misericordia de Deus polas 

veces que facemos do camiño de fe algo 
exclusivo noso sen ter en conta o que Xesús 
nos ensinou. Por iso pedimos perdón. 

Monitor/a 
 Queremos comprometernos para que na nosa vida de 

cada día sexamos exemplo de evanxeo estando 
atentos aos demais. Señor téndenos a túa man 
 

 Queremos comprometernos para que na nosa vida de 
cada día non te consideremos como exclusivamente 
noso. Cristo téndenos a túa man 
 

 Queremos comprometernos para que na nosa vida de 
cada día fagamos da xustiza e da caridade opcións 
fundamentais da fe. 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. Temos presente a todas as familias que están 
vivindo situacións de violencia de xénero. 

(silenzo) 
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Celebrante 
Deus, Noso Pai,  

Ti manifestas a grandeza na misericordia e no perdón. 
Sigue enchéndonos sempre coa túa gracia,  
para que camiñemos con entusiasmo  
cara ós bens que nos prometes  
e cheguemos a participar deles na gloria. 
Pedímoscho por Cristo, Noso Señor. 
    

2.- PROCLAMACIÓN DA  
PALABRA DE DEUS 

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

Celebrante  Moitas veces temos escoitado falar da 
necesidade da xustiza. Agora escoitemos atentos 
que nos quere dicir Deus sobre a xustiza e a 
tolerancia. Deixémonos sorprender polo mesmo 
Xesús, porque el non fai diferenza con quen pensa, 
vive ou cre diferente. 

 

No Leccionario I – B  páxina 250                    LECTURA 
LECTURA DA CARTA DE SANTIAGO 

♫   nº 7  Andarei na presenza do Señor      SALMO 
 

(en pé) No Leccionario I – B  páxina 251          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 Xesús esíxenos unha 

resposta dende o camiño da tolerancia con quen 
pensa, cre e vive diferente pero que loita 
xustamente por un mundo mellor. Queremos de 
verdade aceptar a todos os que nos mostran ese 
camiño de tolerancia. Proclamemos: 
♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 

Monitor/a  
 

Credes en Deus Pai,  de todos e todas,  
que non rexeita a ninguén  
e que convida a facer do mundo un verdadeiro fogar? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesucristo, irmán de todos e todas, 
que nos convida a seguir os seus pasos  
cunha opción fundamental pola xustiza e a caridade? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo, 
que alenta no corazón da humanidade  
para facer un mundo mellor e máis xusto?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa, familia dos homes e mulleres 
que queren seguir os pasos de Xesús sen facer 
diferencias de raza, cultura ou cor de pel?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante Acudamos a Xesús, que non lle vira as 

costas a ninguén e acolle a toda persoa que está 
disposta a vivir na xustiza e no compromiso, e 
digamos: APRÉNDENOS A ACOLLER, SEÑOR 

Monitor/a   
1. Porque ás veces vémonos na vida cheos de 
intolerancias, marxinacións e discriminacións, oremos. 
 

 

2. Porque ás veces facemos Igrexa con pouca 
liberdade, con pouco respecto cara a quen pensa, vive, 
reza diferente, ou non reza, oremos. 
 

3. Porque ás veces temos a comodidade de non mirar 
por quen ten necesidade, e non loitamos para defender 
mellor o pan e a vida dos empobrecidos, oremos. 

 

4. Porque en Ti esperamos atopar forza e luz para saír 
adiante dos nosos problemas, e para axudar aos demais 
dende a xustiza e a caridade, oremos. 

 

5. Porque nós non queremos que haxa lugar para a 
violencia de xénero. Non nos deixes calados ante a 
traxedia que están vivindo moitas mulleres e familias, 
oremos. 
 

Celebrante   Señor, atende a nosa voz, non nos deixes 
da túa man, pois en Ti confiamos e de Ti queremos 
ser testemuñas hoxe e sempre, 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   Ao Deus de todos, que ofrece a súa man e o 

seu corazón de Pai a toda a humanidade, rezámoslle 
coma o mesmo Xesús nos ensinou 

NOSO PAI … 
 
SIGNO DA PAZ 

Celebrante  A paz que ven de Deus e que nós 
transmitimos non pode ser un xesto exclusivo duns 
cantos elixidos. É unha opción fundamental pola 
xustiza e a caridade con todos os homes e mulleres.    
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 
vida comprometida na xustiza e a paz.   

          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, que esta celebración nos sirva  
para renovar as nosas vidas.  
Que nos faga compartir o xeito de Xesús  
na tolerancia, na xustiza e na irmandade. 
E axúdanos a medrar no evanxeo,  
con palabras e feitos que testemuñen  
o amar de Xesucristo noso Señor. Amén. 

 

Xesús nos mostra como todos poden ser testemuñas de 
compromiso, xustiza e paz. 
Queremos tamén nós ser esas testemuñas e aceptar a 
todos os que nos propoñen formas de mellorar a vida do 
próximo? Ou pensamos que soamente podemos facelo 
nós?  
Que saibamos acoller aquilo que o mesmo Xesús nos 
mostra no evanxeo de hoxe: “O que non está contra nós, 
está con nós” e traballemos unidos coas persoas de ben.  
 

   Avísase das misas (ver folla do mes) e lembramos que 
esta semana comezamos a catequese. Hai que cubrir a 
folla de inscrición.  
 

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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