
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

6-7 de outubro do 2018 
 

XXVII 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. 

 

   Vivimos uns tempos nos que cada vez é maior o 
número dos que pensan que a vida é un ir cambiando de 
todo cada certo tempo: traballo, parella, relixión, cidade, 
amigos... ; conformándose deste xeito a idea de que xa 
nada é posible para sempre, “todo depende”.    
   Este camiño vainos facendo máis inseguros e 
desconfiados, e lévanos a vivir nada máis que dende o 
presente. Non facemos plans a longo prazo. 
   A reflexionar sobre esta cuestión invítanos hoxe a 
palabra de Deus. Pero diante dos que camiñan no “isto 
dura o que dura”, Xesús fálanos de construír pontes que 
unan e estabilicen as relacións entre as persoas; pontes 
seguras nos seus cimentos para que resistan nas 
dificultades. Relacións baseadas no respecto, na 
dignidade, no amar compartido, nun permanente esforzo 
de que dure para sempre. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante   Invoquemos a misericordia de Deus polas 

veces que facemos do camiño de fe algo 
pasaxeiro, que non dura máis que o que dura. 
Por iso pedimos perdón. 

 

Monitor/a 
 Polas veces que en vez de unir separamos, 

fomentando división e enfrontamento. Señor, dános a 
túa esperanza. 
 

 Polas veces que simplemente nos deixamos ir, e non 
poñemos todos os esforzos para que as cousas duren 
máis. Señor, dános a túa esperanza. 
 

 Porque a pesares de que todas as persoas temos a 
mesma dignidade, aínda queda moito que camiñar 
para acadar a igualdade entre home e muller. Señor, 
dános a túa esperanza. 

 

Celebrante  Deus todopoderoso teña piedade de nós, 
dos que teñen un lugar no noso corazón e na nosa 
vida, a todos nos conceda o seu 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)      3 

Celebrante 
Deus, noso Pai, o teu amor é tan grande  
que sobrepasa os méritos  
e mesmo os desexos dos que che suplican.  
Móstranos a túa misericordia,  
perdóanos  o que oprime a nosa conciencia, 
e concédenos o que nin sequera 
nos atrevemos a pedir. 
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 do respecto.  Agora escoitemos atentos 
que nos quere dicir Deus sobre a dignidade e a 
igualdade entre o home e a muller. 

 
No Leccionario I – B  páxina 252                    LECTURA 

LECTURA DO LIBRO DA XÉNESE 
♫   nº 50   Na tardiña baixa da vida                 SALMO 
 

(en pé) No Leccionario I – B  páxina 254          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 igualdade e do 
respecto. A nosa fe compartida non pode ser 
doutro xeito.Proclamemos: 
♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 

Monitor/a  
Credes en Deus,  noso Pai,   
que na vontade de amar  
nos creou ás mulleres e aos homes 
a súa imaxe e semellanza? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús, noso Irmán, 
que nos convida a compartir en igualdade  
entre homes e mulleres, 
non só hoxe, senón durante toda a vida? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo, 
que alenta no corazón  
para amar e compartir coma fillos de Deus? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa,  
familia dos homes e mulleres  
que queren seguir os pasos de Xesús  
na igualdade e no amor?  

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 que se esforza por facer da vida un 
camiño longo, mesmo eterno, con igualdade entre 
homes e mulleres, e digamos:  
   APRÉNDENOS A RESPECTAR, SEÑOR 

 

Monitor/a  
1. Para andar, coma ti, apegados sempre aos que máis 
precisan dunha man.Rezamos  
 

2. Para non cansar aínda que ás veces afrouxen os 
nosos esforzos por construír dende o respecto. Rezamos   
 

3. Para seguir dando unha man facendo igrexa en  
comunidades cristiás sinxelas e verdadeiras. Rezamos   
 

4. Para insistir a favor dos dereitos de todos, sobre 
todo dos máis pequenos e necesitados. Rezamos   
 

5. Para vivir respectando na igualdade entre todas as 
persoas, homes ou mulleres, novos ou vellos, sans ou 
enfermos, crentes ou ateos. Rezamos  

 

6. Porque a dignidade ten que durar sempre, non nos 
deixes calados ante a traxedia que están vivindo moitas 
mulleres e familias pola violencia de xénero. Rezamos. 
 

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 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 irmáns, coma o mesmo Xesús nos ensinou 

NOSO PAI … 
 
SIGNO DA PAZ 

Celebrante  A paz que ven de Deus e que nós 
transmitimos é unha opción fundamental pola xustiza 
e a igualdade con todos os homes e mulleres.  
   Cremos que sempre vale a pena ofrecer aos demais 
o mellor, por iso compartimos unha man chea 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.  

     El, amando e dando a vida, amosa o que vale a 
pena. Hoxe somos nós os que saímos con 
decisión ao seu encontro, pois coma irmáns 
somos 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,  
acompaña coa túa protección constante  
ao pobo que renovaches na fe  
celebrada en comunidade.  
Ti, que nunca deixaches de nos axudar,  
fainos merecentes da salvación eterna.  
Pedímoscho a Ti que vives e reinas  
por sempre eternamente. Amén 

 
   Sabemos que na vida todo cambia.  
   Con Xesús tamén sabemos vale a pena esforzarse 
polos cambios que axudan no respecto e na igualdade 
entre homes e mulleres. 
   Non cansemos nin nos rendamos no que o mesmo 
Xesús nos mostra no evanxeo de hoxe: “Home e muller 
son os dous unha mesma carne, son os dous unha 
mesma dignidade”.  
 

    
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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