
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

21 - 22 de decembro do 2019 
 

IV DO TEMPO DO ADVENTO 

 

OS COTOS COA IGUALDADE VERDADEIRA DAS PERSOAS,  
COS POBOS QUE SOFREN INXUSTIZA E ABANDONO,  
COS REFUXIADOS E MARXINADOS DA SOCIEDADE, 

 E COA NATUREZA MALTRATADA 
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1.- ENCONTRO DA COMUNIDADE 

(tod@s de pé)                   @ monitor/a está na sé 
 

CANTO ♫  nº   Que veña Deus á nosa terra  
SAÚDO DE BENVIDA 
Celebrante 
   Benvidos sexamos todos a este encontro. Reunímonos 
en comunidade no nome do Pai, e do Fillo e do Espírito 
Santo. 
  

   Esta última semana do Advento xa nos mete 
plenamente no feito do Nadal, é como a porta de entrada 
no gran misterio do Deus feito Neno para vivir no medio 
de nós. 
 

   A resposta de fe de María fai que o plan de Deus se 
cumpra para todas as xentes: Xesús nace e ven a 
salvarnos. 
 

   Xosé tamén acepta ese plan de Deus e colabora con El 
pondo da súa parte o que se lle pide. 
 

   Nós somos agora os que temos que integrarnos nese 
mesmo plan. Hoxe Xesús tamén quere nacer na nosa 
vida e na nosa sociedade. Como María e Xosé temos que 
colaborar nese plan de Deus, sendo testemuñas e 
exemplo dun mundo novo, mellor e máis xusto no que 
todos teñamos sitio. Non é un soño, como o de Xosé, 
senón que, coa nosa colaboración, faise xa realidade. 

2 



ACENDIDO DA COROA DO ADVENTO 
Monitor/a: A coroa do advento segue axudándonos 

no noso agardar ao Señor. Pouco a pouco fomos  
atopando a luz que nos alumea no camiño da 
espera e o encontro con Deus e cos demais.  

CANTO ♫  Que veña a luz … 
Alguén se achega á coroa do advento 

 

   Pidamos hoxe a luz para os que camiñan na escuridade 
dunha vida sen ansias e sen nada novo polo que soñar e 
esforzarse. 
   Pidamos tamén hoxe a luz para nós, para os que nos 
reunimos aquí cada semana, para os que dan e os que 
van á catequese,  para os que están no grupo de cáritas, 
para os que foron ás catequeses do bautismo, para os que 
se uniron en matrimonio, para os que perderon a algún 
ser querido. 
   Para todas as familias da nosa comunidade de Os 
Cotos, veña a luz de Deus connosco 

E acéndese unha das velas da coroa, mentres se canta 
CANTO ♫  Que medre a luz … 

 

ORACIÓN PROPIA DO DIA 
Celebrante: Rematamos esta primeira parte da 
celebración presentando a Deus as nosas preocupacións 
e desexos na espera do Nadal. Poñemos nas mans de 
Deus a nosa pregaria polas familias que por unhas ou 
outras razóns non van ter un BO NADAL.      

(silenzo) 
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   Deus, noso Pai, enche coa túa graza os nosos 
corazóns.  
   Polo anuncio do anxo déchesnos a coñecer a 
encarnación do teu Fillo. Lévanos polo seu 
evanxeo e pola súa vida á gloria do seu Reino 
de xustiza e paz.  
   Pedímoscho por Xesucristo, que por Santa 
María e San Xosé se achega a nós e vive e reina 
por sempre eternamente. Amén 

 

2.- PROCLAMACIÓN DA  
PALABRA DE DEUS 

(sentad@s) a palabra de Deus proclámase dende o ambón 
 

Celebrante:  Hoxe escoitamos como María e Xosé, e 
todo o pobo xudeu espera ao Señor que ven. 
Que tamén nós o fagamos coa mesma ilusión 
que eles. Ven pronto Señor, esperámoste coa 
ilusión de quen quere ter un espírito novo. 

 

No Leccionario I– A páxina 13                        LECTURA 
LECTURA DA PROFECÍA DE ISAÍAS 

♫   nº 7 Andarei na presenza                    SALMO 
(en pé)  No Leccionario I – A  páxina 14        EVANXEO 

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 
SEGUNDO MATEO  

 (sentad@s)       gardamos uns instantes de silencio para acoller 
a Palabra no corazón 
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   Facemos a acollida da árbore do Advento. Facemos a dinámica 
de que se achegue unha persoa para cada un dos días, colle o 
sobre, e regálanos a palabra que nos axuda neste advento. 
(Facémolo con cada un dos días que faltan para chegar ao 
Nadal). Podemos primeiro lembrar as palabras que xa foron 
regaladas as semanas pasadas. 

 

PROFESIÓN DA FE 
Celebrante:  Neste encontro parroquial, querendo 
preparar os camiños para acoller a Xesús que ven a 
nós, damos razón da nosa fe diante dos demais dicindo: 

♫  Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Monitor/a  
 

Credes en Deus Pai, que comparte con nós na procura 
dun mundo mellor?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús, que se achega a todos nós, para salvar, 
para alegrar, para agasallarnos coa súa vida? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo, que alenta en nós para acoller 
o amor de Deus?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa, comunidade viva, que procura o reino 
da paz?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante:  Imos agora rezar a Deus, porque queremos 

ser unha comunidade ilusionada na espera do Deus-
Neno que quere vivir no medio de nós. Dicimos:   

Visita ao teu pobo, Señor. 
Monitor/a 
1. Rezamos pola igrexa, para que saibamos descubrir 
a presenza no medio de nós do Mesías esperado por 
todos os pobos. Oremos  
2. Rezamos polas nosas comunidades, para que nos 
preparemos con máis intensidade para o encontro co 
Señor: visitando enfermos, falando con persoas soas, 
acollendo, perdoando e comprendendo. Oremos  
3. Por nós, para que estes días sexan o alento e a 
forza que nos axude a vivir desde a sinxeleza, a 
austeridade e a profundidade o tempo de Nadal que peta 
na porta do noso corazón. Oremos 
4. Por nós e polos que comparten a nosa esperanza: 
para que deamos vida as palabras que nos descubriu a 
árbore do advento, oremos. 
5. Rezamos finalmente pola xente que xa non soñan 
nada bo, e xa perdeu as ilusións. Desexamos ser unha 
man á súa beira. Oremos  
 

Celebrante:  Así queremos camiñar e facer camiños 
para a vida. Que nunca nos falten as ansias de 
soñar e as ilusións de vivir mellores tempos.   
Pedímolo por Xesucristo noso Señor. Amén. 
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante:  Deus xa está moi cerca. Cerca das 

persoas que so procuran paz, cerca das que soñan 
con tempos mellores, cerca das que lembran o 
pasado e se ilusionan co futuro.  

       Deus camiña da man de quen loita na procura 
dunha Boa Nova que se fai realidade. Deus está na 
natureza, en ti, en min, en nós, e xuntos queremos 
dicirlle      NOSO PAI … 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante: As nosas mans abertas falan de acollida, 

falan de ofrecer o mellor aos demais, falan de 
esforzo pola dignidade de todos. Que o Deus da 
paz nos alente a ser luz de Nadal. 

CANTO   ♫  Que medre a paz á nosa terra 
 

COMUÑÓN 
Celebrante: A mesa do altar é a mesa do compartir 

todo o que Deus nos agasalla, é o sabernos 
espertos e atentos para facerlle un sitio ao que 
nos nace no Nadal. 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   ♫  Que medre a fe (ben, amor, vida…) 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante  Oramos a ti, Señor, e volve para nós os 

teus ollos compasivos. Fai que o noso compartir 
de cada día nos achegue a celebrar as vindeiras 
festas do Nadal coa mesma ilusión e esperanza 
que mostraron Santa María e San Xosé. 

       Pedímoscho a Ti que vives e reinas por 
sempre eternamente. Amén 
 

   Vivir ADVENTO é esperar con ilusión a chegada do 
Deus-Neno. 
   Vivir ADVENTO é preparar o camiño do Señor no 
medio de nós. 
   Vivir ADVENTO é  ser exemplo da Boa Nova que nos 
trae o Neno-Deus que nace pobre en Belén. 

Avísase das misas (ver folla do mes). 
   Recordamos cada unha das palabras da árbore. 
   Avisamos das visitas de Nadal a todas as persoas que 
por idade ou saúde xa non participan das celebracións 
da parroquia. Avisar e iremos gustosos.  
   E recordamos que hoxe se están recollendo alimentos 
na parroquia e na reitoral de Fornelos. 

Que teñamos un bo día, unha boa NOITE BOA,  
e  o Señor nos bendiga,† nos garde de todo mal 

e nos leve á vida eterna. Amén. 
Cada quen leva a postal de NADAL 
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