
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

5-6 de outubro do 2019 
 

XXVII 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 e na festa 
 

SAÚDO DE BENVIDA 
 

Celebrante 
   Benvidos sexamos todos a este encontro. Reunímonos 
en comunidade no nome do Pai, e do Fillo e do Espírito 
Santo. 
  

   A fe é fundamental na nosa vida coma crentes, pero 
moitas veces temos dificultades para entender o que pasa 
ao noso redor. Sentimos medo ante as catástrofes que 
pasan no mundo, sentimos dor polo sufrimento de tantos 
necesitados, sentimos vergoña polo trato que reciben os 
refuxiados, sentimos indignación ante o maltrato, a 
violencia de xénero e os abusos... 
 

   Non comprendemos como Deus puxo nas nosas mans 
este mundo con tantas inxustizas e sufrimentos. Por iso 
hoxe pedimos que El nos aumente a nosa fe, para así 
poder estar dispostos a ser as súas testemuñas e tratar de 
mellorar co noso esforzo, e dende aquí, a nosa 
sociedade. 
 

   Comezamos a celebración pedindo perdón por non 
saber fundamentar a nosa vida na fe que Xesús nos 
transmite na súa Palabra e na Eucaristía. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante:   Polas nosas faltas de fe que nos levan 

moitas veces a alonxarnos de Deus e dos irmáns, 
pensando que soamente nós somos os que temos a 
resposta a todo o que sucede, pedimos perdón: 

 

Monitor/a:   
 Perdón Señor polas veces que non te vemos ao 
noso lado facendo camiño cos demais, e pechamos as 
portas. Señor, téndenos a túa man 

 

 Perdón Señor polas veces que non nos acordamos 
de Ti, e só queremos o noso ben aínda que sexa a costa 
de moitos. Cristo, téndenos a túa man 

 

 Perdón Señor polas veces que somos demasiado 
desconfiados, e somos cristiáns de pouca fe. 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, dos que dubidan de Deus e non atopan 
fe na súa vida. A todos nos conceda Deus o perdón 
dos pecados e nos leve á vida eterna. AMÉN 

 

ORACIÓN PROPIA DO DÍA 
Celebrante: Rematamos a primeira parte da celebración 
presentándolle a Deus o que nos preocupa e non 
entendemos, e temos presente aos que se senten baleiros 
na vida e na fe.      (silenzo)  
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Deus, noso Pai,  
o teu amor é tan grande que sobrepasa os méritos  
e mesmo os desexos dos que che suplican.  
Móstranos a túa misericordia,  
perdóanos o que oprime a nosa conciencia  
e concédenos o que nin sequera nos atrevemos a pedir. 
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 superar as dificultades, e nos alenta a dar 
unha man como o mellor camiño para facer crible o 
evanxeo. 

 
No Leccionario I – C  páxina 261                    LECTURA 
LECTURA DA CARTA DE PAULO A TIMOTEO 

 

♫   nº 50 Na tardiña baixa da vida                        SALMO 
 

(en pé)  No Leccionario I – C  páxina 262      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 como os Apóstolos 
pedían a Xesús que lles aumentara a fe, tamén hoxe 
facémolo nós cantando:  

♫  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 sexamos 
adultas e responsables na fe?  

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 palabras e 
feitos que demostran evanxeo?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes no Espírito de Deus, que nos alenta para berrar  
contra un mundo tan pouco humano que pecha as súas 
portas a millóns de vidas, que esquece no silenzo moita 
violencia de xénero, que fai oídos xordos ante os 
abusos?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
¿Credes na Igrexa, comunidade que necesita das nosas 
mans e dos nosos esforzos, para ser exemplo de fe? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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(en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante:  Fiándonos de Xesús, ergamos a nosa voz 

ao Pai deixando que o corazón fale dos mellores 
desexos para nós, para os Cotos e para toda a 
humanidade dicindo:      Escóitanos Señor 

 

Monitor/a:   
 

1. Pedimos xustiza e paz ante a vergoña da nosa 
sociedade que pecha tantas e tantas portas sentenciando 
á morte a máis de media humanidade, oremos. 
 

2. Pedimos polas persoas que formamos a igrexa, 
porque crer non é rutinas e aparencias, é demostrar cos 
feitos o camiño do evanxeo, oremos. 

 

3. Pedimos polas persoas que viven sen fe, sen 
esperanza, que xa están de volta de todo, e que moitas 
veces escandalizamos coas nosas hipocresías, oremos. 

 

4. Pedimos pola persoas que comparten unha fe 
diferente, para que iso non nos impida construír xuntos 
un mundo mellor, oremos. 

 

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

Celebrante:  Grazas, Señor, por escoitarnos, acollernos 
e axudarnos a vivir o evanxeo nas distintas 
situacións da vida. Por Xesucristo o noso Señor. 
Amén. 

6 



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

NOSO PAI 
Celebrante:  Rezamos agora a oración de Xesús, a 

oración de irmáns, a oración de quen confía, a 
oración que nos compromete na procura dun 
mundo máis xusto e mellor repartido. Dicimos:   

 

NOSO PAI … 
 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante:   A fe sen feitos está morta, non leva a nada. 

Cando lle pedimos ao Señor que nos aumente a fe 
pedímoslle unha man para os feitos porque sabemos 
que a paz require esforzo e valentía para facerse. 
Así, dende as mans de Xesús, facemos viva a paz. 

CANTO ♫  nº 36 Fagamos a paz irmáns 
 

COMUÑÓN 
Celebrante:  Esta mesa, este altar é signo do 

compartir na vida. Participar hoxe é 
comprometerse para medrar no camiño da fe, 
porque seguir a Xesús esixe facer evanxeo, e 
ditosos nós que o facemos estando convidados á 
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 55 No colo da miña nai 
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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 merecente da salvación eterna.  
Pedímoscho a Ti que vives e reinas  
por sempre eternamente. Amén 

 

Xesús convídanos a que nos fiemos de Deus, porque El 
confía en nós, nas nosas palabras e nos nosos feitos. 
 

   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 esta semana aos homes e mulleres 
que esperan as nosas mans para sentírense refuxiados, 
acollidos e tratados con dignidade. 
 

  Avísase das misas (ver folla do mes), recordamos que 
xa temos comezado catequese e as clases de guitarra.  
 

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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