
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

17-18 de novembro do 2018 
 

XXXIII 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. 

 

   Hoxe en día na sociedade parece que todo vai mal, e 
estamos cansos de que nos pinten todo negro. E nós 
parecemos meros espectadores, sen poder ou querer 
facer nada para cambiar. Podemos facer algo da nosa 
parte?.  
 

   A reposta atopámola no Evanxeo que imos escoitar, 
porque, ante situación difíciles, cómpre ter os ollos e os 
oídos abertos aos demais, ás súas necesidades, ao que 
queren e precisan de nós. Estar atentos aos indicios e ás 
situacións que poden ter remedio antes de que sucedan... 
é o camiño proposto por Xesús, de xeito que cada día é 
unha oportunidade que non podemos deixar pasar. 
 

   A celebración de hoxe chámanos a descubrir que, 
como cristiáns, temos moito que dicir e facer alí onde 
nos atopamos. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante   Invoquemos a misericordia de Deus pois El 

segue querendo agasallarnos co seu amor. 
Facémolo pedindo perdón.  

 

Monitor/a 
 Porque moitas veces somos profetas de 

calamidades, incapaces de ver e pensar en positivo, 
SEÑOR, GÁRDANOS COA TÚA BONDADE 
 

 Polas veces en que só vemos o que teñen e fan mal 
os demais. 
CRISTO, GÁRDANOS COA TÚA BONDADE 
 

 Polas veces que non coidamos a terra como se 
merece. Polas veces que descoidamos a nosa 
responsabilidade coa natureza que nos rodea. 
SEÑOR, GÁRDANOS COA TÚA BONDADE 
 

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. Non podemos deixar de doernos ante a 
traxedia que acarrexaron os incendios en California. 

(silenzo) 
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Señor, non hai outra felicidade plena  
e perpetua senón a de te servir a ti,  
creador de todo ben;  
concédenos vivir sempre alegres  
no teu servizo,    
por 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, descubrimos que os 
cristiáns estamos chamados a dar vida, a transmitir 
a vida de Xesús aos demais, especialmente aos que 
carecen de ilusión, de alegría, de esperanza, aos 
que son incapaces de descubrir os signos dos 
tempos. Abramos os ollos e poñamos atento o 
corazón para atender a cantos esperan de nós. 

    

No Leccionario I – B  páxina 273                    LECTURA 
LECTURA DO LIBRO DE DANIEL 

♫  nº 7  Andarei na presenza do Señor           SALMO 
(en pé) No Leccionario I – B  páxina 274          EVANXEO 
PROCLAMACIÓN DO EVANXEO DE MARCOS  

(sentad@s)        gardamos uns instantes de silenzo para acoller 
a palabra no corazón e lemos a reflexión sobre o día mundial dos 
pobres 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante: Preguntémonos agora cal é a nosa fe?, 
cales son os nosos feitos?, que é o verdadeiramente 
importante para nós? 
   Deamos resposta compartindo o noso Credo.   

♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
 

Credes en Deus,  Pai,  
que nos convida a facer unha nova creación  
dende a solidariedade  
e dende o coidado da terra que puxo nas nosas mans? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesucristo,  
que nos descubre a grandeza da xenerosidade,  
e nos alenta na responsabilidade de facernos cribles  
na igualdade e na loita contra a violencia de xénero? 

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 coidando 
a natureza?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa, nunha igrexa que quere facer realidade 
o evanxeo de Xesús, atendendo aos signos dos tempos?  

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

Celebrante Dispostos a escoitar a túa voz, abrimos o 
noso corazón a compartir o que nos ilusiona e 
tamén canto nos preocupa, dicindo xuntos: 
ABRE O NOSO CORAZÓN AOS DEMAIS 

Monitor/a   
 

1. Pola Igrexa que formamos entre nós, para que 
esteamos atentos a todas as persoas, especialmente 
ás máis necesitadas, ás que pasan por dificultades, 
ás enfermas, ás migrantes, pois todas elas son sinais 
da presenza de Xesús entre nós. OREMOS: 

2. Polas nosas comunidades, para que deixen de 
mirarse a si mesmas e busquen o traballo 
compartido con outras  parroquias, OREMOS: 

3. Por todas as persoas que teñen calquera tipo de 
poder, para que na súa xestión prime a persoa por 
riba de intereses económicos ou estratéxicos e así 
potencien unhas relacións máis humanas, cordiais, e 
fundadas na igualdade, OREMOS: 

4. Por todos nós para que nunca deixemos de 
preocuparnos e doernos ante as traxedias que 
acarrexan os incendios mal intencionados, pois 
temos a responsabilidade de deixar unha terra 
mellor coidada ás xeracións vindeiras, OREMOS 

Celebrante    Grazas, Señor, por invitarnos a ter unha fe 
activa, atenta e comprometida, testemuñando o 
evanxeo de Xesucristo noso Señor. Amén  

6 



3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

 
NOSO PAI 

Celebrante   Supliquemos hoxe non caer na tentación de  
ser igrexa pesimista e que mira o futuro coma 
catástrofe; e recémoslle a Deus coas voces da 
esperanza 

NOSO PAI … 
 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante  Non queremos un lugar de honor, 

sentímonos honrados alí onde tendemos unha man 
e topamos outra que nos acolle e nos transmite a 
paz. Démonos a paz coma irmáns. 

 

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

dunha mesa para que compartindo e amando o 
descubramos. Busquemos un posto onda El no 
camiño de estar cada vez mais atentos ás 
necesidades dos demais 

            Ditosos todos nós convidados hoxe a este pan 
do Señor. 

CANTO    nº 55 No colo da miña nai 
7 

4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante    

Señor,   
que a experiencia de compartir a Mesa de Cristo 
nos encha da túa graza para compartir tamén a 
mesa da vida, servíndote a Ti nos nosos irmáns e 
irmás por Cristo, Noso Señor. Amén  

 

A nosa celebración é luz para entender a sociedade na 
que vivimos. 
 

A nosa celebración é forza para superar as dificultades 
do camiño. 
 

A nosa celebración ten que ser tamén o Amor que nos 
leva a preocuparnos polos demais: os pobres, os 
necesitados, os refuxiados, os migrantes, os que 
necesitan unha palabra de consolo ou unha man de 
axuda. 
Poñamos en práctica o aprendido hoxe na celebración.  
 

   Avísase das misas (ver folla do mes) e recordamos 
que o vindeiro domingo ás 11.30 no programa da 2 
“Pueblo de Dios” van falar de OS COTOS. 
 

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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A xeito de homilía podemos achegar esta reflexión 
 

• Xesús, no seu compartir  cos que o escoitaban, insistía 
moitas veces na necesidade de amar non coas palabras, senón 
coas obras. Esta insistencia de Xesús é a que está detrás da 
decisión do papa Francisco para que en toda a Igrexa hoxe (este 
domingo) celebremos o día mundial dos pobres. Unha chamada á 
nosa conciencia e ao noso corazón para  que non deixemos que a 
fe se converta en ideoloxía  de empobrecemento e exclusión dos 
sen voz; en teoría pechada e desapegada da realidade que dá as 
costas a tantas persoas que viven no noso mundo esquecidas, 
silenciadas e invisibilizadas. É máis, para que tampouco nós 
sexamos os que contribuamos a esa exclusión e indiferenza cos 
nosos comportamentos e as actitudes que habitualmente imos 
desenvolvendo nas nosas relacións cos demais. 
 
• Estamos chamados a acoller o grito dos empobrecidos, de 
preto e de lonxe, para  desde eles responder coa nosa vida e o 
actuar honesto, igualitario e fraterno a calquera intento de utilizalos 
para a comenencia dos poderosos. As persoas non somos cousas, 
e merecemos, tod@s, o mesmo respecto. Sen facer distinción en 
función de intereses, clases sociais, estratexias de poder ou 
estatuto económico. Ante o berro dos pobres, a nosa ha ser unha 
resposta liberadora e crible. E esta só pode chegar desde a 

sinxeleza e sinceridade do actuar, das cousas que facemos cada 
día. 
• Nin a marxinación nin a explotación poden ser nunca 
actitudes que vivan ou xustifiquen cantos nos chamamos seguidores 
de Xesús neste século XXI. A Igrexa ten que ser voz de denuncia de 
todo canto supoña querer reducir as persoas a refugallo ou vergoña. 
Somos, e non podemos esquecelo nunca, fill@s de Deus, e desde 
este Pai/Nai, compartimos dignidade e fraternidade . Nada que lle 
ocorra a un irmán pode deixarnos tranquilos nin indiferentes. Deus 
escoita o berro de quen é atropelado e destrozado na súa 
dignidade, e nós non podemos nin debemos facer oídos xordos a 
este chamamento . Detrás de cada situación de pobreza atópase a 
inxustiza estrutural dunha sociedade que esquece ás persoas e só 
busca ganancia e rendemento económico. Traballemos logo, desde 
o estilo de Xesús, na construción do seu Reino. Loitando contra 
calquera tentación que sobrevalore as cousas, e esqueza, silencie e 
torza a cara ante a dor e o sufrimento das persoas. Porque os 
empobrecid@s nos evanxelizan, deixémonos evanxelizar por eles!. 
Fagamos nosa a decisión do papa Francisco de facer deste día  

“DÍA MUNDIAL DOS POBRES¨ 
 


