
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

24-25 de novembro do 2018 
 

CRISTO REI DO UNIVERSO  

 

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 a Igrexa celebra a Cristo Rei de tódalas cousas 
como remate do ano litúrxico. 
 

É como o ramo que se pon ao final dunha obra. Se 
fomos capaces de seguir as pegadas de Xesús neste 
percorrido pola súa vida que nos presentou a liturxia ao 
longo do ano, agora compre culminalo con esta 
celebración. 
 

Todos nos temos que pararnos a pensar se fomos 
capaces de mellorar na nosa vida como cristiáns ao 
longo deste tempo. Agora que imos comezar un novo 
percorrido e temos que estar atentos as palabras e feitos 
de Xesús para facelos tamén vida nosa e que dean senso 
á nosa existencia. 
 

A celebración de hoxe anímanos a dar grazas a Deus e a 
pedir forza para vivir coma cristiáns este novo ano que 
comezamos. 
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ACTO PENITENCIAL 
 

Celebrante:   Invoquemos a misericordia de  Cristo pois 
viviu sendo exemplo do amor, e así o demostrou na cruz 
salvando  a todos. Facémolo pedindo perdón.  
 

Monitor/a 
 Ti que es Rei amando e dando a vida na cruz por 

todos sen facer distincións,  
SEÑOR, TEN PIEDADE DE NÓS 

 
 Ti que es Rei e convidas a todos a sentírmonos 

fillos dun Deus que é Pai. 
CRISTO, TEN PIEDADE DE NÓS 

 
 Ti que es Rei facendo comunidade, acollendo a 

todos e sendo exemplo de coherencia. 
SEÑOR, TEN PIEDADE DE NÓS 

 
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.  
(silencio) 
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(en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
 

Celebrante Por medio de Cristo, Rei do universo, 
presentemos a Deus Pai as necesidades da Igrexa 
e do mundo enteiro dicindo con fe: 

CRISTO, REI DO UNIVERSO, ESCÓITANOS 
 

 

Monitor/a   
 

1. Para que Cristo, Rei do universo, lles conceda aos 
que teñen o poder, exercelo en beneficio de todos, e en 
particular dos máis necesitados e empobrecidos. 
OREMOS: 
 
2. Para que Cristo, Rei do universo, que rexeita 
calquera outro poder que non sexa o do amor, lles 
manifeste aos pobres e aos sinxelos que el está sempre 
do seu lado, OREMOS: 

 
3. Para que Cristo, Rei do universo, que reina no 
corazón das persoas, nos conceda a todos nós vivir 
asumindo a nosa responsabilidade no seu reino de amor, 
xustiza e paz OREMOS: 
 

Celebrante:   Deus, noso Pai, recibe das mans de teu 
Fillo Xesucristo as oracións que che diriximos 
polo mundo enteiro; e estende entre nós o reino de 
xustiza, de amor e de paz do teu Fillo Xesús, noso 
Señor, que vive e reina contigo por sempre 
eternamente. Amén  
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Deus, noso Pai,  
no teu Fillo benquerido, Rei do universo, 
quixeches facer novas tódalas cousas. 
Fai que tódalas creaturas, liberadas da escravitude 
do mal, proclamemos a túa gloria e  
cantemos sempre a túa louvanza. 
Pedímoscho por Xesucristo, Rei na nosa vida,  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 o Reino de Xesús 
non é como os do noso mundo. O seu Reino é eterno e 
universal, é o Reino da xustiza do amor e da paz. 
Pensemos se queremos formar parte dese Reino. 
    
No Leccionario I – B  páxina  277                   LECTURA 

LECTURA DO LIBRO DA APOCALIPSE 
 

♫  nº 41     Quen nos vai separar de Ti?              SALMO 
(en pé) No Leccionario I – B  páxina 278          EVANXEO 
 

PROCLAMACIÓN DO EVANXEO DE XOÁN  
(sentad@s)      gardamos uns instantes de silencio para acoller 
a Palabra no corazón 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante:  Neste encontro parroquial e querendo ser 
coherentes damos resposta da nosa fe diante dos demais 
compartindo o noso Credo  
 

♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
Credes en Deus,  Pai,  
que nos enche do seu amor para facelo realidade nos 
esquecidos e empobrecidos? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús, Rei do universo, 
que na cruz demostrou que o seu compartir era máis ca 
palabras, porque eran feitos cheos de amor? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito de Deus que alenta a colaborar 
construíndo o reino de Xesús preocupándonos dos 
famentos, dos sen casa, dos enfermos, dos cansados?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa, comunidade que necesita das nosas 
mans, dos nosos esforzos, das nosas preocupacións 
polos que non contan para ninguén?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

 
NOSO PAI 

Celebrante   Entremos no corazón do Deus que é Pai,  
deixémonos encher do seu amar e con Xesús 
Rei do Universo, recemos dicindo  
 

NOSO PAI … 
 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante:  As nosas mans tendidas uns para os outros 

expresan a nosa vontade de ser coherentes nos feitos 
nos que viviu e deu a vida Xesús; con corazón de 
irmáns e irmás que se aman démonos a paz. 

 

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. Participar é comprometer a vida en 
construír un mundo ó xeito de Xesús. 

            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    

Oramos a ti, Señor,  
que nesta celebración,  
nos deches o pan da vida eterna.  
A nós, que témola honra de seguilos pasos  
de Cristo, Rei do Universo,  
concédenos vivir eternamente con El  
no reino dos benaventurados  
que saben amar en verdade. 
Pedímoscho a Ti que vives e reinas  
por sempre eternamente. Amén. 

 
A nosa celebración de hoxe é unha porta cara a 
esperanza. 
 
Todos nós queremos seguir as pegadas de Xesús. 
 
Comecemos a facer realidade entre nós o seu Reino de 
Amor, de Xustiza e de Paz vivindo o seu Evanxeo. 
 

   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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