
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

1-2 de xuño do 2019 
 

FESTA DA ASCENSIÓN DO SEÑOR  

 

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 82  A Cristo cantamos 
SAÚDO DE BENVIDA 
Celebrante 
   Benvidos sexamos todos a este encontro. Reunímonos 
en comunidade no nome do Pai, e do Fillo e do Espírito 
Santo. 
   Corenta días despois da Pascua celebramos a 
Ascensión de Xesús. Vai para enviar o Espírito Santo, 
por iso os apóstolos volven a Xerusalén cheos de ledicia. 
No noso mundo “ascender” é quedar por riba dos outros, 
superar aos demais, ter poder... Non é ese o sentido da 
nosa celebración. 
   Xesús é servidor como nos demostrou na derradeira 
cea e ao longo da súa vida. Para El ascender é servir, 
estar á disposición dos demais, darlles o que necesitan 
para a súa fe e a súa vida. 
   Que na nosa comunidade de Os Cotos entendamos así 
o “ascender”: servicio, solidariedade, preocupación e 
atención aos que máis o precisan que neste momento son 
moitos: os refuxiados, os que se senten abandonados, as 
vítimas de abusos e violencia, os que perden a seres 
queridos... 
   Se queremos sentir a ledicia que sentiron os apóstolos 
este é o camiño. 
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ACTO PENITENCIAL 
 
Celebrante:   Fixemos memoria do noso bautismo na 
celebración da vixilia pascual. Alí compartíamos a auga 
de toda a comunidade de Os Cotos, e agora aquí ante a 
auga de vida que nos une en parroquia, queremos 
lembrar os compromisos, queremos sentirnos confiados 
en Deus, queremos ser exemplo de optimismo e ilusión: 
 

Achegámonos e renovamos o noso confiar en Deus, 
santiguándonos coa auga e deixándonos bendicir 

 
Celebrante   Agradecémoslle a Deus os dons da vida cos 
que El nos agasalla, e facémolo dicindo  

BENDITO SEXAS POR SEMPRE SEÑOR 
 

Monitor/a  
Deus creador de todas as cousas, que pola auga e o 
espírito, nos fixeches renacer á vida do evanxeo 

BENDITO SEXAS POR SEMPRE SEÑOR 
 
Xesús, Ti que convidaches á primeira comunidade a ser 
testemuña anunciando o evanxeo a todas as xentes 

BENDITO SEXAS POR SEMPRE SEÑOR 
 
Espírito Santo, que fas renacer á Igrexa polo alento da 
Pascua, e que nos convidas a ser auga viva 

BENDITO SEXAS POR SEMPRE SEÑOR 
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ORACIÓN PROPIA DO DÍA 
Celebrante:  Rematamos a primeira parte da celebración 

presentando no silencio o que rebule no noso 
interior. Pedimos hoxe que saibamos transformar 
en ledicia o sufrimento de tantas persoas.   

(silenzo) 
   Deus de misericordia, fainos reloucar con alegría 
nesta festa da Ascensión de Cristo, na que tamén nós 
somos elevados onda ti, pois á gloria onda se 
adiantou el coma cabeza da Igrexa, tamén estamos 
chamados nós. Polo noso Señor Xesucristo 
Resucitado que vive e reina contigo na unidade do 
Espírito santo, por sempre eternamente. Amén 

 

2.- PROCLAMACIÓN DA  
PALABRA DE DEUS 

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

No Leccionario I – C  páxina 151                    LECTURA 
LECTURA DO LIBRO  

DO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS 
♫   nº  55 No colo da miña nai                           SALMO 
 

(en pé)  No Leccionario I – C  páxina 153      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 tempo da Pascua, deixándonos 

alumar pola luz da fe que recibimos no bautismo, 
renovamos os nosos compromisos e compartimos a 
fe que nos alentou na vixilia pascual 

 
Monitor/a  
 

Credes en Deus, 
Pai e Nai de todos os homes e mulleres, 
que nos agarima nas súas mans coidadoras e acolledoras? 

SI, CREEMOS 
Credes en Xesús Cristo, 
o seu fillo benquerido, 
sempre atento para dar unha man 
resucitándonos para mellorar 
e medrar no coidado da vida cos demais? 

SI, CREEMOS 
Credes no Espírito de Deus, 
que nos alenta esperanza para soñar irmandade, 
que nos alenta forza para berrar ante os abusos, 
que nos alenta amor para coidar da nosa Terra? 

SI, CREEMOS 
Credes na Igrexa, 
unha Igrexa que se fai crible en comunidade, 
acolledora, respectuosa e coidadora da terra  
e de todos os homes e mulleres 
que se senten inxustamente tratados? 

SI, CREEMOS 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante:  Poñamos nas mans de Xesús, que nos 
mostra o camiño do servicio aos demais na súa 
Ascensión. Digamos 

Señor da vida, escoita a nosa oración 
Monitor/a  
 

1. Pola Igrexa e por todos os que a formamos: que o teu 
exemplo de servicio e solidariedade sexa o camiño a 
seguir por todos nós. Oremos  

2. Pola nosa Unidade Pastoral de Os Cotos: que non 
perdamos de vista nunca que a nosa ledicia está en 
achegarnos aos máis necesitados da sociedade: 
pobres, enfermos, abandonados, refuxiados e vítimas 
de abusos e violencia. Oremos 

3. Polos que estamos aquí celebrando a Ascensión: que 
esta festa nos faga capaces de entender o que significa 
servicio e solidariedade. Oremos 

4. Polos que sofren a separación de seres queridos, e 
hoxe de xeito especial polas familias de Redondela e 
Nespereira que viron truncadas tantas ilusións na 
morte dos seus fillos. Oremos 

5. Pola xente nova que estes días están de fin de curso: 
que o traballo de todo o ano vexa os froitos. Oremos 

 

Celebrante:  Grazas, Señor, porque vas diante 
preparándonos o camiño,  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 xuntos pedindo ao Pai que envíe 

a súa Igrexa o Espírito do seu Fillo: NOSO PAI … 
 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante:   O xesto que agora facemos quere mostrar o 

noso compromiso de solidariedade e servicio para 
con todos os que necesitan das nosas mans para 
tamén eles poder ascender a unha vida digna como 
nos ensinou Xesús. 
   Fagamos a paz irmáns. 

CANTO ♫  nº 38 Fagamos a paz irmáns 
 

COMUÑÓN 
Celebrante:  Os apóstolos senten a ledicia de ser 
mensaxeiros da Boa Nova para todas as xentes.  
    Nós compartimos en comunidade esta mesa como 
signo dunha vida toda ela compartida en servicio cara 
aos máis necesitados coa esperanza de que eles tamén 
poidan ascender a unha vida digna e vivir así a Boa 
Nova do Reino de Xesús. Ditosos nós convidados a 
esta festa da Pascua 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    
Señor, noso Pai, 
que a fe que temos compartido,  
signo do evanxeo de Xesús,  
nos alente no esforzo  
por guiar os nosos pasos  
polos vieiros do teu reino.  
Pedímoscho a Ti, que vives e reinas  
por sempre eternamente. Amén. 

 

    Xesús ascende ao ceo para enviar o Espírito que 
fará de nós servidores e mensaxeiros da Boa Nova. 
 

A Boa Nova do Reino de Xesús é que TODOS 
somos fillos de Deus en igualdade, dignidade e 
capacidades. 

 

Perder de vista este obxectivo é manipular a 
mensaxe e non cumprir co envío recibido de Xesús por 
cada un de nós e pola igrexa. 

 

   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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