
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

16-17 de novembro do 2019 
 

XXXIII 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. 
  
   No remate do ano litúrxico escoitamos dicir a Xesús: 
“Estade atentos” e “Non teñades medo”. 
   Se miramos ao noso redor atopamos un mundo cheo 
de miserias, pobrezas, odios, divisións, guerras, 
emigrantes, abusos, e moitas máis realidades que 
infunden a calquera un sentimento de desacougo e 
medo. 
   Xesús quere que non as deixemos de lado, que as 
teñamos presente e que poñamos da nosa parte todo o 
que poidamos para mellorar as súas vidas, por iso temos 
que estar atentos. 
   Ante as dificultades e atrancos, os cristiáns non 
podemos ter medo, nin a berrar contra as inxustizas nin a 
poñer da nosa parte todo o que sexamos capaces para 
buscar solucións e lugares de encontro. Por iso, coa nosa 
perseverancia, seremos quen de dar testemuña da 
presencia de Xesús no medio de nos. 
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ACTO PENITENCIAL 
 
Celebrante:   Ao Deus Pai de todos queremos pedir 

perdón por tantos erros como temos. Confiamos na 
súa misericordia e mirando para as nosas vidas 
queremos pedir perdón.  

 

Monitor/a:     

 Porque as veces queremos vivir sen comprometer a 
vida na transformación do mundo, 

 Señor, non nos deixes caer na tentación 
 
 Porque as veces queremos vivir sen comprometer a 
nosa vida na renovación da Igrexa,  

Cristo, non nos deixes caer na tentación 
 

 Porque as veces queremos vivir pechando os ollos 
aos gozos e  as esperanzas do mundo de hoxe,  

Señor, non nos deixes caer na tentación 
 
Celebrante   Deus todopoderoso teña piedade de nós e 

dos que teñen un lugar nos nosos corazóns e nas 
nosas vidas, e dos que xa sofren polos familiares 
vítimas de accidentes de tráfico. 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 levamos no corazón, e 
tendo presentes as persoas que sofren vítimas de 
accidentes de tráfico.           (silenzo) 

 
Señor, non hai outra felicidade plena e perpetua  
senón a de te servir a Ti,  
creador de todo ben;  
concédenos vivir sempre alegres no teu servizo,    
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 non ter medo e a ser perseverantes no noso 
testemuño. 

 

No Leccionario I – C  páxina 280                    LECTURA 
LECTURA DA CARTA DE PAULO AOS 

TESALONICENSES 
♫   nº 7 Andarei na presenza                    SALMO 
(en pé)  No Leccionario I – C  páxina 280      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:  Neste encontro parroquial, sabendo que 

Ti, Señor, es o Deus que nos dás forza para seguir 
camiñando e loitando ao lado dos máis febles hoxe 
queremos nós comprometernos dando resposta coa 
nosa fe. Dicimos. 

♫  Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
 

Credes en Deus Pai, o Deus dos vivos, o Deus da vida, 
fonte e destino dos que queren vivir con intensidade? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes en Xesucristo, que fixo do seu vivir compromiso 
por erguer a vida dos pequenos e dos humildes? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes no Espírito Santo, que alenta en nós para 
enfortecer o noso camiño de esperanza a pesares dos 
atrancos e fracasos que a vida nos supón? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes na igrexa, comunidade que quere amar a vida e 
transmitir a alegría de vivir da man do Pai? 

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 para que escoite as necesidades que hoxe lle 
presentamos. Dicimos:     Fainos xustiza, Señor 

 

Monitor/a 
 

1. Pola igrexa, para que renove o seu compromiso pola 
vida, ilusionando aos que perderon a esperanza, 
oremos. 
 

2. Polos que teñen mermadas as condicións de 
dignidade da súa vida: abandonados, esquecidos, 
empobrecidos, enfermos, para que o noso 
compromiso os arrinque da escuridade, oremos. 

 

3. Polas nosas comunidades parroquiais, para que non 
nos deixemos mover pola indiferenza e a rutina no 
noso vivir, oremos. 

 

4. Polos que sofren as consecuencias da violencia e da 
guerra; polos que odian e desprezan. Oremos 

 

5. Polos refuxiados tirados, polas persoas que esperan 
mans acolledoras e tolerantes, polas vítimas de 
abusos, para que nos nosos feitos atopen ao Deus que 
nos enche de vida. Oremos 

 

Celebrante Grazas Señor porque nos escoitas e nos 
enforteces para ser alento de vida na nosa sociedade, Ti 
que vives e reinas por sempre eternamente. Amén. 
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante:  Rezamos agora a oración que Xesús nos 

aprendeu pedindo a chegada do seu reino, que 
celebraremos o vindeiro domingo. Dicimos:   

NOSO PAI … 
 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante:   Queremos unha eternidade de paz? 

Poñámonos a construíla!.  
   O signo da paz é fermento que fará levedar a 
paz en eternidade, con Deus. Coma irmáns, 
esperando no Deus da Paz, compartímola. 

CANTO ♫  nº 36 Fagamos a paz irmáns 
 

COMUÑÓN 
Celebrante:  Comulgar é alimentarnos, é enchernos 

de Deus; é facer sacramento da necesidade de 
encher de Deus a vida concreta.  

       Agora, arredor do altar, proclamamos que vale a 
pena a vida e nos conxuramos para que cada vida 
vala a pena. Ditosos nós que o facemos 
compartindo 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 58 Acharte presente na vida 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 
 

ORACIÓN FINAL 
 

Celebrante    
Oremos 

Señor,  
que a experiencia de compartir a Mesa de Cristo  
nos encha da túa graza  
para compartir a mesa da vida,  
servíndote a Ti nos nosos irmáns e irmás  
por Cristo, noso Señor. Amén 

 

   Non teñamos medo e manteñamos a esperanza a 
pesares das dificultades da vida. 
 
   Deus quérenos atentos aos acontecementos e nesta 
semana queremos tamén ter presentes ao pobo de 
Bolivia que está pasando momentos difíciles.  
 

    Non deamos as costas ás persoas e aos pobos que 
foxen da morte, e o único que buscan son migallas de 
vida. 
 
  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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