
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

27-28 de outubro do 2018 
 

XXX 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 ?? 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. 

 

   No evanxeo de hoxe Bartimeo pídelle a Xesús poder 
ver, que lle curara a súa cegueira. 
 
  Son moitas as cegueiras nas que vivimos e nas que 
podemos por luz coas nosas palabras e cos nosos feitos. 
Queremos por luz alí onde hai silencio e soidade. 
Queremos por luz axudando aos máis pequenos a medrar 
na vida segundo os valores do evanxeo. Queremos por 
luz alí onde se dá a amargura e a violencia. Queremos 
por luz coa nosa esperanza alí onde medra o fracaso, a 
rutina e a desesperación.  
    
    Xesús dálle a Bartimeo a súa luz e dálle VIDA, 
amósalle un camiño de salvación, o mesmo que agora 
compartimos porque tamén é camiño de fe para todos 
nós. 
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ACTO PENITENCIAL 
 

Celebrante   Invoquemos a misericordia de Deus coas 
peticións de  perdón. 
 

Monitor/a 
 Queremos pedir perdón polas veces que non 

queremos ver o noso propio pecado. 
SEÑOR, AXÚDANOS A ERGUERNOS 

 Queremos pedir perdón polas veces que non 
queremos ver o que os demais necesitan de nós.  
CRISTO, AXÚDANOS A ERGUERNOS 

 Queremos pedir perdón polas veces que non 
queremos escoitar as queixas e os sufrimentos dos 
que están tirados no camiño da vida. 
 SEÑOR, AXÚDANOS A ERGUERNOS 
 

Celebrante  Deus todopoderoso teña piedade de nós, 
dos que teñen un lugar no noso corazón e na nosa 
vida, dos refuxiados, dos cansos da 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. 
Lembramos as persoas que colaboran en Caritas de Os 
Cotos. 
(silenzo) 
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Deus, Noso Pai,  
aumenta en nós a fe, a esperanza e a caridade.  
Para que poidamos acadar o que nos prometes, 
fainos amar o que nos mandas. 
Pedímoscho polo mesmo Xesucristo,  
sabendo que el viviu no medio de nós  
valorando as persoas, non polo que teñen,  
senón polo que son.  
El 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: 
  Dispoñémonos para escoitar a Palabra. Que ela nos 
dea luz para iluminar as circunstancias e momentos da 
nosa vida en que temos dúbidas e non atopamos o 
camiño. 
 

No Leccionario I – B  páxina 263                    LECTURA 
LECTURA DO PROFETA XEREMÍAS 

♫   nº 50  Na tardiña baixa da vida      SALMO 
(en pé) No Leccionario I – B  páxina 265          EVANXEO 
 

PROCLAMACIÓN DO EVANXEO DE MARCOS  
 (sentad@s)       
  gardamos uns instantes de silenzo para acoller a palabra no 
corazón 

4 



PROFESIÓN DA FE 
Celebrante: Cristo convídanos a seguir os seus pasos 

preocupándonos polo compartir, polo preocuparse 
por todos os homes e mulleres que se senten 
cansos e cegos nos camiños da vida. 
Proclamemos: 

 
♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 

Monitor/a  
Credes en Deus,  Pai,  
que 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 demostra con feitos achegarse  
aos que se senten cansos no camiño da vida? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes no Espírito Santo, 
que alenta no corazón  
para abrir os ollos aos necesitados de vida?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes na igrexa da caridade  
que quere acompañar aos cansos do camiño?  

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 que convida a vivir na xustiza, 
acollendo, dando unha man e axudando a erguerse 
e ver. Dicimos:  

ABRE OS NOSOS OLLOS SEÑOR. 
 

 

Monitor/a   
 

1. Para ver e axudar aos cansos do mundo de hoxe. 
OREMOS. 

 

2. Para escoitar as queixas e as dores das mulleres 
que sofren violencia de xénero, OREMOS. 
3. Para achegarnos aos que se senten sós e 
abandonados na vida das aldeas, OREMOS 
4. Para compartir con Cáritas e poder axudar aos que 
hoxe teñen dificultades para vivir con dignidade, 
OREMOS 
5. Para aconsellar cun bo exemplo aos nenos e nenas 
que están empezando a facer o seu camiño da vida. 
OREMOS 
 
Celebrante   Atende a nosa voz, Señor, non nos deixes 
da túa man, pois queremos ser testemuñas de que 
compartir axuda a erguernos cando estamos cansos no 
camiño que leva a 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 que nos axuda a abrir os ollos, e 

que nos ofrece a súa man e o seu corazón de Pai, 
rezámoslle coma Xesús ensinou   

 

NOSO PAI … 
 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante  Señor Xesús dixécheslle aos discípulos que 

o camiño é a fraternidade. Abre os nosos ollos para 
ver o bo da vida, e abre as nosas mans para 
compartir a paz con cantos están á nosa beira, aínda 
que ás veces nos sintamos nós un pouco cansos e 
cegos para ver aos demais coma irmáns. 

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. Busquemos un posto onda El no 
camiño de sermos cada vez máis e mellores 
servidores da comunidade.   

            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 os teus sacramentos realicen en 
nós o que significan. Fai que sexa un día 
realidade para nós o que agora compartimos.  
   Axúdanos a medrar, esforzándonos día a día, 
por facer que Ti e os demais sexades o 
primeiro mandamento da nosa vida.  
   Ti que vives e reinas con nós por sempre 
eternamente. Amén 

 

Gritemos hoxe co corazón, como fixo Bartimeo a toda 
voz, chamando a Xesús e pedíndolle que ilumine os 
nosos camiños na vida. 
 

Así tamén nós poderemos servir de luz aos demais na 
casa, no traballo ou nos momentos de descanso e 
diversión.  
 

     Avísase das misas (ver folla do mes) e lembramos 
que o sábado día 3 ao longo de toda a xornada imos 
recoller roupa na reitoral para colaborar con cáritas 
nun programa de emprego e reinserción laboral. 
 

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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