
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

27-28 de xullo do 2019 
 

XVII 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 

 
1 

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. 
  “Señor, ensínanos a orar”, lle din a Xesús os seus 
discípulos. 
   Vimos á igrexa a rezar, a falar co noso Pai Deus como 
Xesús nos ensina no evanxeo de hoxe. Moitas veces 
rezamos de modo rutinario, sen darnos conta do que 
dicimos, repetindo palabras aprendidas que non din 
nada, pois non saen do corazón. 
   “Cando recedes decide...” e Xesús móstranos como a 
nosa oración ten que saír do corazón: falamos cun Pai, 
cun amigo, para mostrarlle as nosas necesidades. Non se 
trata de repetir sempre o mesmo, senón que, coa 
confianza dun fillo, saibamos expresar as nosas 
preocupacións e desexos.  
   Así, hoxe, na nosa celebración, queremos repetir a 
nosa necesidade de aprender a falar co Pai Deus e, 
seguindo a Xesús, recemos co corazón por nós e por 
todas as persoas que nos importan e necesitan atopar en 
Deus a un Pai que os quere de verdade. 
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ACTO PENITENCIAL 
 
Celebrante:   “Perdoa as nosas ofensas, como tamén 

nós perdoamos”. Pedimos perdón a Deus 
porque recoñecemos que non somos como El 
quere, pero para iso nós tamén temos que 
aprender a perdoar. 

 
 

Monitor/a:    
 Recoñecemos que ás veces preocúpannos máis as 

palabras que os feitos, por iso, Señor téndenos a 
túa man. 

 
 Recoñecemos que na vida, ás veces, andamos 

demasiado estresados e non buscamos tempos de 
silenzo e reflexión que nos axuden a crear un clima 
de oración, por iso, Cristo téndenos a túa man. 

 
 Recoñecemos que, ás veces, nos falta fe, nos falta 

confianza, nos faltan ganas, nos falta ilusión, nos 
falta corazón, e nos sobran palabras, por iso, Señor 
téndenos a túa man. 

 
Celebrante   Deus todopoderoso teña piedade de nós e 

dos que teñen un lugar nos nosos corazóns e 
nas nosas vidas, a todos nos conceda o perdón 
dos pecados e nos leve á vida eterna. Amén 
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ORACIÓN PROPIA DO DÍA 
Celebrante:  Rematamos a primeira parte da celebración 
presentándolle a Deus o que nos preocupa de verdade e 
as necesidades dos nosos irmáns necesitados de acollida 
e comprensión. Isto é rezar como Xesús nos pide. 

(silenzo) 
Pai Bo, ti es o amparo dos que esperan en ti,  
e sen ti nada é santo nin ten valor;  
guíanos para que, facendo un bo uso dos bens da terra, 
sexamos merecentes dos dons eternos. 
 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 do Deus 

que nos ensina como temos que dirixirnos a El 
na nosa oración. 

 

No Leccionario I – C  páxina 224                    LECTURA 
LECTURA DO LIBRO DA XÉNESE 

♫   nº 18  Escoita ao Señor                       SALMO 
(en pé)  No Leccionario I – C  páxina 226      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:  Despois de escoitar a Palabra de Deus 
damos resposta da nosa fe compartindo o noso Credo. 
Cantamos:  

♫  Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
 

 Credes en Deus Pai,  
no Deus que merece ser santificado no seu nome? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

 Credes en Xesucristo,  
que nos anuncia a cercanía do Reino  
e nos convida a pedirllo ao Pai ? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

 Credes no Espírito Santo,  
que Deus non nega a quen llo pide  
para guiarse nos camiños da vida? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

 Credes na igrexa,  
comunidade que quere vivir con intensidade  
a súa relación de especial intimidade con Deus, 
intercedendo ante Él polas necesidades  
e arelas do mundo? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante Xesús convídanos a pedir co corazón. 

Facémolo confiando na súa palabra e dicimos:  
   Escoita Señor a nosa oración 

 

1. Oramos pola Igrexa, para que sempre estea 
disposta a que se faga a vontade de Deus e traballe arreo 
para liberar das súas cargas a todas as persoas que se 
senten atenazadas pola dor, a tristura, a desesperanza, o 
desamor. Oremos 
 

2. Oramos polas nosas comunidades parroquiais de 
Os Cotos para que descubramos que xa non é tempo de 
criticar e separar, senón de unir, achegar e alentar para 
facer presente o Reino de Deus entre nós. Oremos 
 

3. Oramos por nós que nos reunimos para celebrar a 
fe, para que, do mesmo xeito que os discípulos, pidamos 
ao Pai que nos ensine a orar. Para que a nosa oración 
sexa comprometida, transformadora e solidaria cos 
problemas de todos. Oremos 
 

4. Oramos polos refuxiados tirados, oramos polas 
mulleres que sofren violencia, oramos polas vítimas de 
abusos. Por todas estas persoas que esperan de nós mans 
acolledoras e tolerantes, oremos 
 

Celebrante:  Señor, grazas por escoitar a nosa oración 
e a dos nosos irmáns. Por Xesucristo o noso Señor. 
Amén. 
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante:  Repetimos a oración que Xesús nos 

ensinou no evanxeo de hoxe, pero queremos facelo 
sen rutina e sabendo o que dicimos co corazón, só así 
valen a pena as palabras: 

NOSO PAI … 
SIGNO DA PAZ 

Celebrante:   As nosas mans tendidas uns para os outros 
expresan o noso desexo de vivir en paz cos nosos 
irmáns, pedindo perdón e perdoándonos mutuamente. 
Acabámolo de rezar, e agora querémolo facer crible, 
por iso, coma irmáns compartimos a paz. 

CANTO ♫  nº 36 Fagamos a paz irmáns 
 

COMUÑÓN 
Celebrante:  A mesa da Eucaristía é compartir o pan 

de cada día que lle pedimos a Deus Pai. 
Participar hoxe é compartir a experiencia de 
falar con Deus como os irmáns co seu Pai. E non 
só falar, agora sentímonos orgullosos de ser os 
seus invitados. Ditosos nós convidados a este 
diálogo sincero con Deus, e 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 47 Ti é-lo pan do ceo 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
 

Celebrante    
Señor, Ti que alumas 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 do trato amistoso contigo,  
por Cristo Noso Señor. Amén 

 

Dicimos de verdade: “fágase a túa vontade”? 
 

Dicimos de verdade: “como tamén nós perdoamos 
aos que nos ofenden? 
 

As veces non nos damos conta do que dicimos na 
nosa conversa con Deus e deixámonos levar pola 
repetición de palabras aprendidas fai tempo. Que 
hoxe a nosa oración sexa sincera, co corazón, e 
sabendo que o que dicimos é o que queremos facer. 

 
 

   Avísase das misas (ver folla do mes) e recordamos a 
primeira misa de Sebas esta tarde as 6 en Fornelos. 
 
 

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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