
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

3-4 de agosto do 2019 
 

XVIII 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. 
   O domingo pasado na celebración pediámoslle a Xesús 
que nos ensinase a rezar e El deunos a oración do Noso 
Pai para que todos poidamos falar con Deus dende o 
corazón. 
   Pero non todo é rezar, por iso hoxe quere contarnos 
unha parábola para que saibamos como facer na nosa 
vida cos bens que imos tendo. Hai xente, como o home 
da parábola, que pensa que o importante é ter: diñeiro, 
propiedades, riquezas... 
   Xesús quere que aprendamos que os bens son un 
medio e nunca un fin. Necesitamos moitas cousas pero 
as cousas non o poden ser todo. De que nos serve 
enriquecernos e acumular bens se no noso interior 
estamos baleiros como persoas?. A sabedoría popular di 
que vimos ao mundo espidos e así tamén saímos del. 
   Que o pan que compartimos sexa o noso estímulo para 
aprender a valorar a importancia dos bens que temos e a 
compartilos como algo fundamental nas nosas vidas. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante:   O noso afán por ter e as nosas cobizas fan 

que non nos preocupemos dos demais, por iso 
queremos pedir perdón. 

 

Monitor/a:    
 
 Porque nos empeñamos moito por mellorar o noso 

nivel de vida; pero pagando un alto prezo: unha vida 
cada vez máis egoísta e menos solidaria.  

SEÑOR, AMÓSANOS O TEU CAMIÑO 
 

 Porque seguimos sendo cómplices de que no mundo 
haxa unhas poucas persoas escandalosamente ricas e 
moitísimas desesperadamente empobrecidas.  

CRISTO, AMÓSANOS O TEU CAMIÑO 
 

 Porque seguimos preocupándonos por moitas cousas 
sen decatarnos de que as cousas realmente 
importantes non son as que se teñen senón as que se 
comparten.  

SEÑOR, AMÓSANOS O TEU CAMIÑO 
 

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.  
Rezamos coas familias que non teñen o suficiente 
para vivir dignamente. 

(silenzo) 
   Deus, noso Pai, asiste aos teus fillos e móstralle a túa 
bondade incansable. Nós estamos orgullosos de terte 
coma Creador e de sermos gobernados pola túa 
providencia. Renova ti a obra da túa creación e protexe o 
que renovaches.  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 Parábola que 
nos conta Xesús para pola en práctica na nosa vida. 
 

No Leccionario I – C  páxina 229                    LECTURA 
LECTURA DA CARTA ÓS COLOSENSES 

♫   nº 18  Escoita ao Señor                               SALMO 
(en pé)  No Leccionario I – C  páxina 230      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 que ama a todos sen diferenza e que 
nos envía para facer un mundo, non de cousas senón de 
persoas, non de egoístas senón de solidarios?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesucristo, que nos convida a seguir os seus 
pasos, e que nos quere dando unha man compartindo sen 
cobizas?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo, que nos alenta a colaborar, 
construíndo unha sociedade que axude a vivir en paz e 
en igualdade, ocupándose máis das persoas que das 
cousas?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa, comunidade que que necesita das 
nosas mans e dos nosos compromisos, e que hoxe se doe 
coas familias que sofren no paro, no empobrecemento e 
na carencia de dignidade? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante Xesús convídanos a facer bo uso dos bens 

que temos. Rezamos dicindo:  
Señor, axúdanos a compartir 

Monitor/a 
 

1. Polos homes, mulleres, nenos e nenas que sofren 
as consecuencias das cobizas, e se ven obrigados ao 
empobrecemento. Oremos  
 

2. Pola nosa comunidade de Os Cotos, para que sexa 
o compartir, e non o ter, o raseiro polo que medimos aos 
veciños e veciñas. Oremos 
 

3. Por todos nós, para que aprendamos que o amor e a 
solidariedade son desexo de Xesús, e son a nosa 
responsabilidade. Oremos 
 

4. Pedimos polos mozos e mozas para que sexan 
valentes nos camiños que están emprendendo, e sexan 
así esperanza de irmandade para a igrexa e para 
humanidade. Oremos  
 

5. Pedimos por todas as persoas que viven días de 
vacacións, para que non se agoníen no seu camiño e 
sexan verdadeiramente prudentes. Oremos 
 
Celebrante:  Señor, grazas por escoitar a nosa oración 

e a dos nosos irmáns. Por Xesucristo noso Señor. 
Amén. 
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante:  Facemos nosa a oración que Xesús nos 

ensinou querendo ser solidarios no pan de cada día 
cos nosos irmáns. Non rezamos para ter máis 
cousas, facémolo para ser máis irmáns: 

     NOSO PAI … 
 

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

expresan o noso compromiso de compartir 
amizades, parroquia, familia.  Tendemos a man non 
para ter senón para compartir. Así dámonos agora 
a paz. 

CANTO ♫  nº 36 Fagamos a paz irmáns 
 

COMUÑÓN 
Celebrante:  A mesa da Eucaristía é compartir a mesa 

da vida. Participar hoxe é comprometerse a 
compartir para medrar no camiño que nos 
propón Xesús no evanxeo. 

               Ditosos nós convidados arredor da mesa para 
saborear o pan compartido de Deus. 

Señor, eu non son merecente de que entres no meu 
fogar, mais unha palabra túa abonda para me salvar 
 

  CANTO    nº 48  O pouco que Deus nos dá 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 
 

ORACIÓN FINAL 
 

Celebrante    
Oramos a ti, Señor. 
Acompaña coa túa protección constante  
ao pobo que renovaches na fe compartida 
coma comunidade.  
Ti, que nunca deixaches de nos axudar,  
fainos dignos da salvación eterna.  
Por Cristo, noso Señor. Amén 

 
Na nosa vida, acaparamos bens que non 
precisamos? 
 

Vivimos para ter ou para compartir? 
 

Recordemos hoxe: Vimos ao mundo espidos e sen 
nada, e saímos del do mesmo xeito. Aprendamos a 
compartir con quen precisa de nós. 

 

   Avísase das misas (ver folla do mes). 
 

   Falamos de acompañar e acoller aos arrieiros o 
vindeiro venres.  
 

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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