
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

10-11 de agosto do 2019 
 

XIX 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 7  Andarei na presenza do Señor 
SAÚDO DE BENVIDA 
Celebrante 
   Benvidos sexamos todos a este encontro. Reunímonos 
en comunidade no nome do Pai, e do Fillo e do Espírito 
Santo. 
  
   Os bens non o son todo, dicíanos Xesús no evanxeo da 
semana pasada. 
    Hoxe móstranos como temos que estar atentos e 
vixiantes na nosa vida para poder seguir o seu camiño. 
   De pouco vale deixar pasar os días e o tempo, estando 
sentados e de brazos cruzados, acomodándonos co que 
pasa ao noso redor. 
   Se somos cristiáns de verdade, a nosa vida ten que ser 
vixiante, ten que ser activa. Hai no noso tempo moitas 
necesidades, moitos irmáns que precisan unha voz, 
moitas miserias que teñen que ser clarificadas. Os 
cristiáns, como Xesús, somos os que temos que 
clarificar, dar voz e por empeño por cubrir esas 
necesidades de tantos irmáns nosos. 
   Esteamos vixiantes e atentos para poder ser as 
testemuñas de Xesús ante o mundo de hoxe tan 
necesitado de palabras de vida e amor. 
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ACTO PENITENCIAL 
 
Celebrante:   O noso afán por vivir na comodidade fai 

que non sexamos capaces de botar unha man cando 
é preciso, por iso hoxe queremos pedir perdón e 
comprometernos. 

 

Monitor/a:   
  

 Comprometémonos a deixar a comodidade para 
vivir atentos á voz de Deus, para que El marque o 
paso da Igrexa? 
  SI, COMPROMETÉMONOS 
 
 Comprometémonos a vivir atentos á voz do mundo 
de hoxe, para testemuñar os valores que aniñan nel? 
  SI, COMPROMETÉMONOS 
 
 Comprometémonos a estar atentos á voz dos 
pobres e marxinados do noso tempo, para que 
ninguén se sinta deixado de lado e abandonado? 
  SI, COMPROMETÉMONOS 
 

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.   

(silenzo) 
Deus de misericordia,  
o teu Espírito danos a confianza de te 
chamarmos Noso Pai, fai medrar nos nosos 
corazóns o espírito de fillos e fillas, para que 
poidamos acadar a herdanza dos teus bens. 
Pedímolo por Cristo, Noso Señor. 

 

2.- PROCLAMACIÓN DA  
PALABRA DE DEUS 

(sentad@s) a palabra de Deus proclámase dende o ambón 
Celebrante:  Escoitemos a Palabra de Deus que nos 
anima a estar atentos e vixiantes ante as circunstancias 
da vida. 
No Leccionario I – C  páxina  231                   LECTURA 

LECTURA DO LIBRO DA SABEDORÍA (curta) 
♫   nº 18  Escoita ao Señor                              SALMO 
(en pé)  No Leccionario I – C  páxina  234     EVANXEO 

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 
SEGUNDO LUCAS (curta) 

 (sentad@s)       gardamos uns instantes de silencio para acoller 
a Palabra no corazón 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante: Profesar a fe é manifestar que acreditamos 

na Palabra de Deus que acabamos de escoitar e 
que a imos a por en práctica. Cantamos:  
♫  Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 

Monitor/a  
 

Credes en Deus Pai,  
que nos ofrece o tempo, a historia,  
como lugar de salvación? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes en Xesucristo, 
que virá traer gloria e salvación? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes no Espírito Santo,  
que nos alenta no servizo de ser profetas  
de mellores tempos? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes na igrexa,  
comunidade atenta e vixiante que,  
co facho da luz da Pascua  
serve de faro nas escuridades da vida? 

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

Celebrante:  A pregaria é expresión de que necesitamos 
a axuda de Deus, aquel que agardamos nos trae 
salvación, e que sempre está atento a nós. 
Digámoslle:    Veña o teu reino Señor 

Monitor/a  
1. Oramos pola Igrexa, para que sexa, sexamos, 
mensaxeiros de esperanza, anunciadores de que chega o 
liberador. Oremos 
 

2. Oramos polas nosas comunidades parroquiais de 
Os Cotos, para que sintamos a responsabilidade de 
sermos luz que alumee os camiños dos nosos irmáns. 
Oremos 

 

3. Oramos por nós que nos reunimos para celebrar a 
fe en comunidade, para que sexamos signo dunha igrexa 
sempre atenta e vixiante, non rotineira e aburrida. 
Oremos 

 

4. Polos que disfrutan das súas vacacións, 
especialmente a xente nova, para que saiban facer do seu 
tempo de lecer, un tempo axeitado para buscar 
horizontes novos na vida da igrexa e do mundo. Oremos 

 

5. Oramos polos refuxiados tirados, e polas persoas 
que esperan 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 comprometéndonos a estar vixiantes e 
atentos coas necesidades dos nosos irmáns: 

 

     NOSO PAI … 
 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante:   Somos vixiantes que anuncian a chegada 

do Señor da Paz, que o noso testemuño de fe alente 
os camiños de hoxe na esperanza. O noso saúdo de 
paz é, ao tempo, anuncio de días da Paz. 

 

CANTO ♫  nº 36 Fagamos a paz irmáns 
 

COMUÑÓN 
Celebrante:  A Comuñón é a expresión do Deus que 

nos dá o pan de cada día, que de Él só 
esperamos fartura e Salvación. Esta mesa é 
para quen quere compartir a experiencia de 
Deus. O pan é vida cando se come, pero é vida 
sen fin cando se comparte.  

     Ditosos nós convidados a compartir 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    
Que a fe que temos compartido, Señor,  
nos apronte para permanecermos  
sempre atentos e vixiantes á túa luz,   
presente na Palabra e nos demais,  
por Cristo Noso Señor. Amén. 
 

   Xesús anímanos a estar atentos e vixiantes ás 
necesidades de todas as persoas. 
   Coñecemos, a lo menos, as preocupación e 
necesidades dos nosos veciños? Estamos dispostos a 
botar unha man sen que no la pidan? 
   Ser testemuña e discípulo de Xesús é tratar de facer 
e vivir coma El: atento as necesidades dos que viven 
no noso tempo. 

 

   Avísase das misas (ver folla do mes) e da Xuntaza de 
Os Cotos na Chan da Cabada o vindeiro xoves 
día 15: Ás 12´30 eucaristía e deseguido xantar 
compartido no agradecemento a 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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