
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

14-15 de setembro do 2019 
 

XXIV 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 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. 
  

   Hoxe Xesús vainos mostrar como é o Deus que quere 
que coñezamos. 
    
   Moitas veces preguntámonos sobre ese Deus que nos 
deu a vida e nos puxo neste mundo, e facemos uns 
plantexamentos complicados querendo comprendelo 
dende a nosa intelixencia. 
    
   Xesús, coa parábola de hoxe, simplifica os nosos 
razoamentos para dicirnos que Deus é o Noso Pai, a 
Nosa Nai. Todos temos a experiencia de amor materno e 
paterno, por iso podemos comprender perfectamente 
que, para Deus, cada un de nós somos únicos. 
 

   Nesta celebración acerquémonos a Deus coa sinxeleza 
coa que un fillo se acerca a un Pai, a unha Nai, sabendo 
que El está á nosa procura para poder compartir estes 
momentos de vida de familia. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante:   Sabernos cristiáns é estar nas mans dun 

Pai que nos acolle cos brazos abertos e nos 
agasalla co seu amor. Como fillos acudimos a El 
para pedirlle perdón polos nosos erros para con El 
e para cos irmáns: 

 

Monitor/a:     

 Pedimos perdón porque seguimos murmurando, 
criticando e xulgando aos demais, aos que non fan as 
cousas coma nós, sen acabar de entender que ninguén 
ten a posesión da verdade absoluta,  

Señor, téndenos a túa man 
 

 Porque a nosa comodidade, impídenos, tantas 
veces, ter tempo para ir buscar e axudar a quen se atopa 
perdido e só diante das encrucilladas da vida,  

Cristo téndenos a túa man 
 

 Por termos esquecido que a túa xustiza se 
manifesta sempre de parte dos pequenos, dos 
humillados, dos desprezados, aos que nós temos que 
acoller e agarimar,  

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.   

(silenzo) 
 

Deus, Noso Pai,  
Creador e Señor do universo, óllanos con bondade,   
e fai que experimentemos o poder da túa misericordia,  
para nos dedicarmos de todo corazón  
a facer realidade o evanxeo.  
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 a Palabra de Deus que nos 
anima a ser testemuñas de agarimo e acollida. 
 

No Leccionario I – C  páxina 249                    LECTURA 
LECTURA DA CARTA A TIMOTEO 

♫   nº 53 Onda Ti noso Pai                 SALMO 
 

(en pé)  No Leccionario I – C  páxina 250      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:  Profesar a fe e manifestar que 
acreditamos na Palabra de Deus que acabamos de 
escoitar e que imos poñela en práctica. Cantamos:  

♫  Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
 

Credes en Deus, o Pai que nos amosa Xesús no evanxeo 
de hoxe, e que ama a todos sen diferenza desexando que 
todas as persoas sexan tratadas con misericordia e 
acollida? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús, noso irmán, que nos convida a 
compartir á súa beira e que desexa de nós fraternidade, 
perdón, e acollida? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito de Deus, que nos alenta a colaborar a 
prol de tantas persoas necesitadas de seren tratadas con 
xustiza e agarimo e que están esquecidas na pobreza, na 
fame, na emigración, na contaminación, nos abusos? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes na Igrexa, comunidade que necesita das nosas 
mans e dos nosos esforzos, para ser nai que acolle, 
abraza e sempre está aí, cerquiña? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante:  Rezamos como familia coa certeza de que 

o Noso Pai Deus vai escoitar a nosa oración, e 
dicimos:   Señor, acolle a oración dos teus fillos 

 

Monitor/a:   
 

1. Pidamos pola Igrexa, que formamos todos nós, 
para que, coa nosa vida, sexamos exemplo do amor, da 
acollida e do perdón, oremos.  
 

2. Polas nosas comunidades, para que sempre 
esteamos dispostos a ir buscar a quen se sente perdido 
polo paro, pola enfermidade, pola vellez, pola soidade... 
e espera de nós cercaría, axuda e comprensión, oremos 

 

3. Por cada un e cada unha de nós, que tantas veces 
nos sentimos perdidos, para que saibamos redescubrir na 
nosa vida a ledicia de sabérmonos agarimados, buscados 
e sempre acompañados polo Deus amor, oremos 

 

4. Polos que estes días sufriron as consecuencias da 
gota fría e perderon nela familiares, amigos e bens, 
oremos 

 

5. Pidamos polos nenos e nenas, que acaban de 
empezar escola, para que lles axude a medrar en  
actitudes humanizadoras, oremos 

 

Celebrante:  Pai, grazas por escoitar a nosa oración e a 
dos nosos irmáns. Por Cristo noso Señor. Amén. 

6 



3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante:  Con total liberdade de sentirnos no fogar, 

comprometéndonos co Deus que é Pai, sabendo que 
sempre está á nosa beira acolléndonos, pómonos 
nas súas mans dicindo: 

 NOSO PAI … 
SIGNO DA PAZ 

Celebrante:   O noso Pai Deus uniunos nunha soa 
familia para que compartamos a nosa vida con 
todos en amor e paz como irmáns. Vivindo así 
somos acolledores con todos e somos portadores de 
paz. Así o amosamos agora coas nosas mans. 

CANTO ♫  nº 36 Fagamos a paz irmáns 
 

COMUÑÓN 
Celebrante:  A mesa da Eucaristía é compartir a 

mesa da vida. Participar hoxe é comprometerse 
para medrar no camiño de seguir a Xesús. Un 
camiño evanxélico que nos volve ás mans de Deus 
Pai, que quere facer festa e convite con todos. 

         Ditosos nós convidados a este xeito de vivir 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 55  No colo da miña nai 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 
 

ORACIÓN FINAL 
 

Celebrante    
   Señor,  
ti concediches a túa Igrexa os dons eternos. 
Axúdanos a medrar no evanxeo,  
de xeito que con palabras e feitos  
sexamos testemuñas da vida  
de Xesucristo noso Señor. Amén. 
 

Xesús non se cansará de amosarnos o grande que é o 
amor de Deus; ensinándonos que El é Pai e Nai con 
cada un de nós. 
 
   Que as palabras coas que hoxe temos rezado nos 
sigan dando azos para vivir dende a tolerancia e o 
respecto con quen pensa, vive e cree diferente.  
 
   Non esquezamos que temos un Deus que nos espera 
cada día cos seus brazos abertos e cheos de agarimo. 

  
  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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