
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

10-11 de novembro do 2018 
 

XXXII 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. 

 

      Na nosa sociedade hoxe en día o importante é “ter”: 
cartos, casa, traballo, prestixio, poder, ... O que posúe 
todo isto sae adiante e triunfa na vida. Quen non logra 
isto é un ninguén, non merece moita atención e sempre 
andará á marxe. 
 

      Na celebración de hoxe Xesús móstranos como ve El 
ás persoas e nos fai unha invitación que nos fagamos o 
mesmo: A grandeza de cada un mídese non polos 
coñecementos que posúe, nin polos bens que acumula, 
nin tampouco polo éxito social, senón pola capacidade 
de servir e de axudar ás persoas. O auténtico culto a 
Deus comeza cando compartimos non o que nos sobra, 
senón aquelo do que temos necesidade.  
 

   Nós temos amor, pan e viño, e o compartimos na nosa 
celebración de hoxe. 
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ACTO PENITENCIAL 
 

Celebrante   Deus segue querendo agasallarnos co seu 
amor por iso invocamos a súa misericordia coas 
peticións de perdón   

 

Monitor/a 
 Porque non damos entendido que a solidariedade 

consiste en compartir o que temos, e non en dar do 
que nos sobra.  
SEÑOR, TÉNDENOS A TÚA MAN 
 

 Porque moitas veces vestímonos co traxe ostentoso 
das aparencias para que a xente nos admire e gabe 
CRISTO, TÉNDENOS A TÚA MAN  
 

 Porque nos nosos estreitos esquemas seguen a 
ocupar os primeiros postos as persoas que teñen 
máis riqueza e máis 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 silencio, o encontro con 
Deus e presentémoslle as nosas intencións para 
esta semana.  

(silenzo) 
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Deus, Noso Pai,  
concédenos sempre sermos xenerosos contigo,  
que te sirvamos de todo corazón,  
servindo aos nosos irmáns e irmás  
coma Xesucristo, 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: 
 No evanxeo de hoxe, Xesús fíxase nunha viúva, símbolo 
de persoa desamparada e débil, destacando a súa 
xenerosidade. Os ricos daban unha maior cantidade de 
cartos, pero a súa vida seguía igual, porque daban o 
que lles sobraba. Pola contra, a viúva deu do que 
necesitaba; e a súa vida cambiou. É esta xenerosidade a 
que destaca Xesús, a que nos leva a cambiar.     
 

No Leccionario I – B  páxina 269                    LECTURA 
LECTURA DO LIBRO I DOS REIS 

♫   nº 50       Na tardiña baixa da vida      SALMO 
 

(en pé) No Leccionario I – B  páxina 271          EVANXEO 
 

PROCLAMACIÓN DO EVANXEO DE MARCOS  
 (sentad@s)        gardamos uns instantes de silencio para 
acoller a Palabra no corazón 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante: Cristo hoxe proponnos a figura da viúva 
como exemplo de xenerosidade. Ao igual que ela nós 
queremos mostrar a nosa fe compartindo o que temos 
cos nosos irmáns. Por iso proclamamos:   
 

♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
 

Credes en Deus,  
que nos convida a facer unha nova creación  
dende a solidariedade? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesucristo,  
que nos descubre a grandeza da xenerosidade? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo,  
que alenta en nós  
a chamada a transformar a historia  
ofrecendo o mellor de nós mesmos aos demais?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa,  
nunha igrexa que fuxe do prestixio e dos honores,  
do lugar do poder e da forza,  
para ser semente do compartir para todos?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
 

Celebrante Despois de escoitar a túa voz, abrimos o 
noso corazón a compartir o que nos ilusiona e 
tamén canto nos preocupa, dicindo xuntos:  

AXÚDANOS A COMPARTIR, SEÑOR 
 

Monitor/a   
 

1. Pola Igrexa, por todos nós, para que sempre haxa 
coherencia entre o que predicamos e o que cumprimos, 
entre o que cremos e o que vivimos, entre o que dicimos 
e o que facemos, oremos 
2. Hoxe, coma o Señor, fixámonos no testemuño de 
todas aquelas persoas: catequistas, voluntarias de cáritas, 
as que forman os consellos parroquiais, ou as que coidan 
deste templo. Nas nosas comunidades, sen excesivo 
protagonismo, invisten tempo e esforzos para que Xesús 
sexa coñecido, amado e tido en conta. Por todas estas 
persoas, oremos 
3. Por todas aquelas persoas que todos os días 
depositan a súa moeda para a nosa felicidade: a nosa 
familia, os nosos amigos, os nosos veciños, oremos 
4. Polos refuxiados esquecidos e polos migrantes que 
afogan, oremos 
 
Celebrante   Grazas, Señor, por invitarnos a ter unha fe 

activa e comprometida con todo canto supoña 
xenerosidade e solidariedade 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 non caer na tentación de 
querer ser igrexa grande, ambiciosa, que quere 
ocupar os postos do poder  

 

NOSO PAI … 
 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante  Non queremos un lugar de honor, 

sentímonos honrados alí onde tendemos unha man e 
topamos outra man de irmán que nos acolle e nos 
transmite a paz. 

                      Intercambiemos un saúdo de paz  
CANTO  ♫  nº 36 Fagamos a paz 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 mais e mellores 
servidores da comunidade. 

            Ditosos todos nós convidados hoxe a este pan 
do Señor. 

CANTO    nº 55 No colo da miña nai 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante    

Que a participación nesta celebración de fe, 
nos axude a medrar contigo e cos demais. 
Que nos acade os teus beneficios na vida presente  
e confirme a nosa esperanza nos bens eternos. 
Pedímoscho a Ti que vives e reinas  
por sempre eternamente. Amén  

 
 

   A nosa celebración de hoxe remata levando no 
corazón o exemplo da viúva que Xesús nos mostrou no 
evanxeo. 
 

   A nosa xenerosidade ten que nacer da confianza en 
Deus que nos quere e a quen ninguén pode gañar en 
xenerosidade. 
 

   Isto supón unha chamada a poñer a Deus por riba dos 
bens materiais e fomentar a dispoñibilidade para 
compartir con todos. Comecemos desde xa.  
 
   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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