
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

21-22 de setembro do 2019 
 

XXV 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. 
  

   “Non podedes servir a Deus e mailo diñeiro” vai 
rematar o evanxeo de hoxe. 
 

   Hai uns anos, cando menos contabamos, atopámonos 
cunha forte crise económica que nos fixo replantexar 
moitas cousas. Agora, que nos din que case está 
superada, non deixamos de ver o futuro con medo por 
saber que podemos sufrir outra crise que nos vai deixar 
de novo na inquietude de moitos irmáns necesitados. 
 

   Naquela primeira crise aprendemos a vivir con máis 
sinxeleza e solidariedade. Agora debemos tomar 
conciencia e poñer en práctica esas mesmas virtudes 
antes de que suceda para que ante o sufrimento de tantos 
irmáns nosos poidamos dar esperanza, ilusión e 
solucións aos problemas. 
 

   Que esta celebración nos axude a abrir as nosas vidas 
ás necesidades dos nosos irmáns. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante:   Moitas veces nos momentos difíciles 

soamente nos preocupamos de nós mesmos e 
deixamos de lado aos outros. Acudamos ao Pai de 
todos para pedir perdón polos nosos egoísmos: 

 

Monitor/a:     

 Son demasiadas as presas, pedimos perdón por non 
termos sabido descubrir e transmitir o que significa vivir 
con austeridade e sinxeleza, Señor, énchenos do teu 
amor 
 

 Son demasiadas as cousas, pedimos perdón polas 
veces nas que nos creamos falsas necesidades que nos 
invitan a comprar, a acaparar, a posuír o que en 
realidade nin precisamos, Cristo, énchenos do teu amor 
 

 Porque seguimos equivocados, pensando que a fe 
tamén é reducible a un negocio no que se paga polos 
favores recibidos, esquecendo a gratuidade e o amor, 
 Señor, énchenos do teu amor 
 

Celebrante   Deus todopoderoso teña piedade de nós e 
dos que teñen un lugar nos nosos corazóns e nas 
nosas vidas, dos que sofren as consecuencias dos 
nosos egoísmos que nos fan valorar aos outros 
polo que teñen e non polo que son. A todos nos 
conceda Deus 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,  
Ti fixeches consistir a plenitude da lei  
no amor a Ti e ao próximo.  
Fai que cumpramos este mandato  
para abrirnos camiño cara a vida eterna,   
pedímoscho por Cristo, Noso Señor.  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 entender o uso dos bens e a compartilos 
entre todos. 

No Leccionario I – C  páxina 253                    LECTURA 
LECTURA DO LIBRO DO PROFETA AMÓS 

♫   nº 58 Acharte presente na vida               SALMO 
(en pé)  No Leccionario I – C  páxina 255      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 

queremos comprometernos a vivir como 
verdadeiros irmáns sempre e sobre todo nos 
momentos máis difíciles. Cantamos:  
    ♫  Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 

Monitor/a  
 

Credes en Deus, Pai que ama a todos sen diferenza e que 
desexa un mundo no que todas as persoas sexan tratadas, 
non polo que teñen, senón polo que son?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes en Xesús, noso irmán, que nos convida a 
compartir á súa beira facendo cribles as solidariedades e 
as caridades?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes no Espírito de Deus, que nos alenta para estar á 
beira de tantas persoas necesitadas de seren tratadas con 
xustiza e esperanza nestes tempos de crise?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes na Igrexa, comunidade que necesita valentía para 
desapegarse das riquezas, e seguir medrando nos feitos 
que son exemplo de austeridade? 

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 nosa oración 

 

Monitor/a 
 

1. Pola Igrexa (xerarquía, relixiosos e leigos), para que 
nunca esquezamos que só teremos autoridade moral 
cando poñamos o que somos e temos ao servizo dos 
demais, oremos 

2. Pola nosa comunidade de Os Cotos, para que entre 
todos nos decatemos de que a verdadeira riqueza está 
no que compartimos e no que facemos xuntos, 
oremos 

3. Por cada un de nós, que tantas veces nos sentimos 
perdidos nas envexas e nas aparencias, para que 
fagamos realidade os camiños de cáritas, oremos 

4. Polas persoas que están sufrindo as consecuencias da 
crise no paro, nas hipotecas, na falta do mínimo para 
vivir dignamente, oremos 

5. Pidamos polos refuxiados tirados, e polas persoas 
que esperan mans acolledoras e tolerantes, oremos 

6. Pidamos polas vítimas da violencia de xénero, e non 
calemos pois os silenzos fannos cómplices, 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:  Con total liberdade, comprometéndonos co 

Deus que é Pai, sabendo que sempre está á nosa 
beira, pómonos nas súas mans dicindo: NOSO PAI … 

 

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

expresan o noso desexo de paz. Unha paz que se fai 
compartindo á beira de quen ten necesidade. Unha 
paz que se fai denuncia de egoísmos. Unha paz que 
require esforzo e atrevemento para a loita pola 
xustiza. Unha paz que se fai soñando igualdade. Así 
facemos 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 
para medrar no camiño de seguir a Xesús. El é a 
nosa riqueza, El é pan de vida para nós, e nós 
sabémonos ditosos por estarmos 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 55 No colo da miña nai 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 
 

ORACIÓN FINAL 
 

Celebrante    
Señor, Ti aliméntasnos  
cos teus sacramentos e coa túa Palabra.  
Sostennos sempre coa túa axuda bondadosa,  
para que se faga realidade na nosa vida  
a salvación que celebramos nestes misterios,  
pedímoscho por Cristo noso Señor. Amén 
 

Xesús, nas parábolas, vainos mostrando exemplos para 
o noso vivir cotián na relación con Deus e con irmáns. 
 

   Hoxe móstranos que o importante é estar atento ás 
necesidades dos outros para estar tamén preto de Deus.  
 

   Non esquezamos que sempre vai ser mellor vivir con 
sinxeleza e solidariedade, vivir compartindo o que temos 
e somos que vivir para ter: “Non podedes servir a Deus 
e mailo diñeiro” 
 

  
  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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