
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

13-14 de outubro do 2018 
 

XXVIII 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 4 Amigos nas penas 
 

SAÚDO DE BENVIDA 
 

Celebrante 
Benvidos sexamos todos a este encontro. 

Reunímonos en comunidade no nome do Pai, e do Fillo 
e do Espírito Santo. 

 
   Seguro que nos soan frases coma estas ou parecidas: 
“os cartos axudan pero non dan a felicidade”, “as 
persoas mídense polo que son e non polo que teñen”, 
“podes ter a carteira chea pero o corazón baleiro”.  E, 
polo que hoxe imos escoitar na Palabra de Deus, seguro 
que tamén se dicían nos tempos de Xesús.  
 
   Váisenos convidar a que non nos atemos ás cousas e si 
ás persoas, váisenos convidar a compartir porque “que 
difícil lle vai ser entrar no Reino de Deus aos que adican 
a súa vida so a ter”. 
 
   E queremos ter un recordo para as familias que están a 
pasar momentos difíciles a causa da riada en Mallorca 
pola perda de seres queridos e dos seus bens. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante   Invoquemos a misericordia de Deus polas 

veces que facemos do noso camiñar na vida o 
desexo de ter e ser máis que os outros. Por iso 
pedimos perdón. 

 

Monitor/a 
 Queremos pedir perdón polas veces que somos 

egoístas, e comprometémonos no compartir. 
SEÑOR, DÁNOS TI UNHA MAN 
 

 Queremos pedir perdón polas veces que somos 
soberbios, e comprometémonos a estar á beira dos 
demais atendendo as súas necesidades  

CRISTO, DÁNOS TI UNHA MAN 
 

 Queremos pedir perdón polas veces que nos pode a 
envexa, e comprometémonos a aprezar aos demais 
polo que son e non polo que teñen. 

SEÑOR, DÁNOS TI UNHA 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. 
(silenzo) 

3 

Celebrante  
Deus, Noso Pai, que o teu amor  
tome a iniciativa na nosa vida 
e nos acompañe sempre, 
que nos faga solícitos e constantes 
na práctica do ben coma Xesucristo, 
que vive e reina por sempre eternamente. 

   

2.- PROCLAMACIÓN DA  
PALABRA DE DEUS 

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

Celebrante: 
   Moitas veces temos escoitado falar de que os 
cartos e as cousas, aínda que axudan, non dan a 
felicidade.  Escoitemos a Palabra de Deus que nos 
di que as riquezas da vida son a prudencia, a 
sabedoría e o compartir. 

 

No Leccionario I – B  páxina 256                    LECTURA 
LECTURA DO LIBRO DA SABEDURÍA 

♫   nº 50  Na tardiña baixa da vida      SALMO 
 

(en pé) No Leccionario I – B  páxina 257          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 convídanos a 

seguir o seu xeito de vida, quere de nós unha 
resposta sincera e clara polo compartir, polo 
desprenderse, polo non atarse aos cartos e ás 
cousas e así loitar por un mundo mellor. 
Proclamemos: 
♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

Monitor/a  
Credes en Deus Pai, de todos e todas,  
que nos ama de verdade 
e que nos creou á súa semellanza para amar? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesucristo, irmán de todos e todas, 
que demostrou que compartir con quen non ten  
é camiño que enriquece o corazón? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo, 
que alenta no corazón da humanidade  
cando somos desprendidos e compartimos?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa da caridade  
que quere deixar atrás os privilexios da riqueza e medrar 
amosando preocupación polos máis pobres e necesitados 
da humanidade?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante Acudamos a Xesús, que acolle a toda persoa 

que está disposta a vivir no compromiso, no 
desprenderse e no compartir, e digamos:  

     APRÉNDENOS A COMPARTIR, SEÑOR 
 

Monitor/a   
 

1. Lembramos Señor ás persoas que non teñen nada 
na vida, e están rodeadas de miseria. Oremos 

 

2. Lembramos Señor ás persoas que na vida teñen a 
valentía de compartir cos pobres, famentos e enfermos, 
Oremos. 
3. Lembramos Señor ás persoas pobres de espírito 
que cren que a riqueza da vida é so ter cartos e cousas. 
Oremos 
4. Lembramos Señor que estes días estamos 
empezando a catequese. Queremos que sexa unha 
oportunidade para medrar nos valores do evanxeo. 
Oremos 
5. Lembramos Señor ás mulleres que sofren a 
traxedia da violencia de xénero. Oremos 
6. Lembramos Señor as familias de Mallorca que 
sofren a perda de seres queridos e dos seu bens. Oremos 
 
Celebrante   Señor non nos deixes da túa man, pois 

queremos ser testemuñas de que compartir é 
camiño que leva a Ti, que vives e reinas por sempre 
eternamente. Amén  

6 



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 
como 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 caridade con todos os homes e mulleres.    
Intercambiemos un saúdo de paz  

 
 
CANTO  ♫  nº 36 Fagamos a pas irmáns 
 
COMUÑÓN 
Celebrante:   O Señor segue a reunirnos ao redor 

dunha mesa para que, compartindo, o 
descubramos. Saímos ao seu encontro con 
decisión pois El é exemplo de vida desprendida.   

            Ditosos todos nós convidados a este pan do 
Señor. 

CANTO    nº 48 O pouco que Deus nos dá 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante    

Señor, Ti enfortécesnos co xeito de vivir Xesús  
na tolerancia, na xustiza e na irmandade. 
Suplicámosche humildemente 
que nos fagas participar da súa chamada  
a seguilo no compartir.  
Ti que vives e reinas por sempre eternamente. 
Amén. 

 

Xesús nos mostra como todos podemos ser testemuñas 
de compromiso, de xustiza e de paz. 
 
Queremos tamén nós aceptar a todos os que nos 
propoñen formas de mellorar a vida do próximo? Ou 
pensamos que non depende de nós?  
 
Que saibamos acoller aquilo que o mesmo Xesús nos 
mostra no evanxeo de hoxe: “Vai, comparte o que tes, e 
logo ven e sígueme” e comprometámonos a facelo na 
nosa vida.  
 

   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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Para contar a xeito de homilía 
 

Lemos a historia do pescador 
 
   Un home rico e industrial sorprendeuse 
ao mirar un pescador tranquilamente deitado 
á beira da súa barca contemplando o mar, 
despois de ter vendido o peixe. 
 
    Preguntou entón o rico industrial: 
 

- Porqué non saíches a pescar? 
Porque xa pesquei dabondo por hoxe. 

- E porqué non pescas máis do que 
precisas? 

E que ía gañar con iso? 
- Gañarías máis diñeiro e poderías por 
un motor novo e máis potente na túa 
barca. E poderías ir a augas máis 
fondas e pescar máis peixes. Gañarías o 
suficiente para comprar unhas redes 
máis grandes, coas que sacarías máis 
peixes e máis cartos. Gañarías para ter 
dúas barcas ... , e ata unha verdadeira 
flota. Entón serías rico e poderoso 
como o son eu. 

E que faría entón? 
- Poderías sentarte e disfrutar da 
vida. 

E que cres que estou facendo neste preciso 
momento? 
 
 


