
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

30-31 de marzo do 2019 
 

IV DOMINGO DO TEMPO DA CORESMA  

 

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 3  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. 

 

   Dentro da Coresma, este é un día de ledicia e 
esperanza. A parábola que Xesús nos conta no evanxeo é 
a demostración de que Deus é o noso Pai que sempre 
está aberto ao perdón e a acollida dos seus fillos. 
   Deus Pai sempre (vai todos os días ao camiño) espera 
a nosa conversión e, nese momento, El sae ao noso 
encontro, agasállanos co seu abrazo agarimoso e 
prepáranos un gran banquete, unha gran festa. 
   Xesús nos mostra ese grande amor que Deus nos ten, 
pero tamén como as veces nós non respondemos a el 
como fai o fillo maior, que non quere participar na festa 
de acollida do seu irmán, producindo tristura no corazón 
do Pai. 
   Participemos como comunidade na celebración da 
festa do encontro con Deus e acollámonos todos como 
irmáns sabendo que esta mesa é o encontro do noso Pai 
con nós para compartir o seu querernos ben. 
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ACTO PENITENCIAL 
 
Celebrante:   Xesús móstranos como é o amor do Pai 
Deus e o seu perdón, porque quere que nós aprendamos 
a saber amar e perdoar como El fai. Por iso pedimos a 
misericordia de Deus e perdoámosmos uns a outros. 
Xuntos rezamos: 
 

Eu confésome pecador diante de Deus 
omnipotente e tamén diante de vós, irmáns e 
irmás, pois teño pecado moito de pensamento, 
de palabra, de obra e de omisión; pola miña 
culpa, pola miña culpa, pola miña grandísima 
culpa, por iso lle pido á benaventurada Virxe 
María e a todos os anxos e santos do ceo, e a 
vós tamén, irmáns e irmás, que roguedes por 
min a Deus, noso Pai. 

 

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:  Rematamos a primeira parte da celebración 

presentando no silencio o que rebule no noso 
interior. Con todas as persoas que sufriron abusos 
na igrexa queremos ser unha voz que esixe xustiza.  

 

 (silenzo) 
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   Pai Bo, acudimos a Ti coa dor de saber que 
temos pecado contra Ti, e coa alegría de saber que, 
mesmo así, nos amas; concédenos experimentar 
sempre a túa misericordia e saber anunciar a todos 
o teu amor de Pai.  
   Acóllenos por enriba de todos eses 
enfrontamentos que moitas veces poden na nosa 
vida. Pedímoscho 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:  Escoitemos con atención a Palabra para 
recoñecer o amor do  Pai cara a nós e aos nosos irmáns 
sentindo a ledicia do perdón e a acollida. 
 
No Leccionario I – C  páxina 71                      LECTURA 
LECTURA DA SEGUNDA CARTA DE PAULO AOS 

CORINTIOS 
 

♫   nº  7 Andarei na presenza do Señor        SALMO 
 

(en pé)  No Leccionario I – C  páxina 71        EVANXEO 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 

SEGUNDO LUCAS 
 (sentad@s)       gardamos uns instantes de silencio para acoller 
a Palabra no corazón 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante:  Deus Pai sempre nos espera e nos 

acolle cun gran abrazo agarimoso, por iso nós 
cremos nel e o proclamamos con alegría. Dicimos:  

 

     ♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
 

 Credes en Deus Pai, 
que perdoa, que acolle e ama, que espera sempre?  

 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

 Credes en Xesucristo,  
que nos descubre a salvación  
como festa de encontro? 

 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

 Credes no Espírito Santo,  
que, no noso interior, nos fai botar de menos 
a fartura de vivir con Deus?  

 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

 Credes na igrexa,  
comunidade que festexa a reconciliación con Deus, 
abrindo as súas portas aos refuxiados e a todos os 
necesitados de salvación? 

 

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

Celebrante:  Agradecidos polo amor que Deus nos ten e 
coa alegría de saber que sempre nos escoita, 
presentámoslle as nosas preocupacións e ledicias, e 
facémolo dicindo:  

CONFIAMOS NO TEU AMOR 
 

Monitor/a  
 

1. Pola Igrexa e os seus pastores, para que 
resplandezan en acollida e axuda, e desboten a 
intolerancia e o xuízo referido ás persoas. Oremos  
 

2. Polos que se apartan da fe, polos que se atopan 
baleiros, insatisfeitos, para que saiban atopar os camiños 
ao fogar de Deus, e nos topen a nós como irmáns 
acolledores. Oremos 
 

3. Polos que non saben perdoar e lles custa participar 
da festa da vida, para que descubran que perdoar é fonte 
de alegría. Oremos 
 

4. Polas persoas refuxiadas e os pobos que sofren por 
ter que vivir lonxe da súa terra, para que atopen axuda e 
consolo nas comunidades cristiás. Oremos  
 

5. Polas mulleres que están na procura de que alguén 
lles dea unha man, ou unha palabra de ánimo, oremos  
 

Celebrante:  Verte Señor o teu amor sobre todos nós e 
sobre os que necesitan de Ti. Pedímoscho por 
Cristo, noso Señor. Amén. 
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante:  Deus Pai acóllenos e abrázanos aínda que 
nós non merecemos ser considerados os seus fillos e 
fillas por tantas veces como fuximos do seu lado. El 
devólvenos a dignidade para que poidamos dicir xuntos: 
NOSO PAI … 
 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante  Dá pena ver como o irmán maior non quere 

participar do banquete porque lle custa aceptar o 
perdón do seu irmán pequeno. Participemos nós da 
ledicia ofrecéndonos paz uns aos outros  

CANTO ♫  nº 38 Fagamos a paz irmáns 
 

COMUÑÓN 
Celebrante:   Participar na celebración compartindo 

arredor da mesa do altar é a expresión cotiá coa 
que a Igrexa proclama que Cristo sae ao noso 
encontro para acollernos co seu abrazo de amor e 
facernos membros da súa familia de irmáns. 

       Ditosos nós convidados a este pan do Señor 
           Señor, eu non son merecente de que entres no 

meu fogar mais unha palabra túa abonda para 
me salvar 

  CANTO    nº 41 Quen nos vai separar de Ti. 
7 

4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
 

Celebrante    
 

Señor, ti que alumeas o corazón de todos  
para que descubran os camiños do teu fogar, 
modela os nosos corazóns e a nosa vida  
para sermos comunidade  
que vive na festa da reconciliación,  
Por Cristo, noso Señor. 
 

 

    Hoxe queremos que Deus saia ao noso encontro e 
que nos agarime co seu abrazo de Pai. 
 

Por iso deixamos fora as envexas e todo o que non 
nos deixa ser irmáns e tratamos de ser verdadeiramente 
portadores de perdón e misericordia para os nosos 
irmáns. 

 

Queremos participar na festa que El nos prepara 
co traxe novo da ledicia e co anel de fillos benqueridos. 

 

   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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