
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

8-9 de xuño do 2019 
 

DOMINGO DE PENTECOSTE 

 

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. 
   A festa do Espírito é o que celebramos hoxe, cincuenta 
días despois da Pascua. Xesús cumpre sempre a súa 
palabra: “Voume para enviarvos o Espírito Santo”.  
   Comezamos pois un novo tempo na historia da 
Salvación: despois do Deus-Home Xesús, agora é o 
tempo do Deus-Espírito que vive na Igrexa comunidade 
de crentes. 
   Ese Espírito-Amor guiará á comunidade para que fiel á 
mensaxe de Xesús leve a todas as xentes, sen 
diferencias,  a presenza e o amor de Deus neste mundo. 
   Cada un de nós dentro da comunidade temos a nosa 
misión. Ninguén sobra ou falta. Pero temos que poñer ao 
servizo dos outros os nosos valores. O Espírito será que 
nos poña no noso lugar se nos deixamos guiar por el. 
Fagamos da nosa comunidade de Os Cotos unha igrexa 
viva, aberta e participativa na acción do Espírito para 
que mostremos o proxecto de Xesús como fixeron os 
apóstolos, sen medos. 
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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 pedir 
ao Espírito que nos dea forza para ser testemuñas do 
evanxeo. 
 

Achegámonos e renovamos o noso confiar en Deus 
santiguándonos coa auga 
 
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 abrirnos aos dons do 
Espírito.    (silenzo) 

   Deus, Noso Pai, no misterio desta festa de 
Pentecoste santificas a toda a túa Igrexa no medio 
das nacións. Estende os dons do teu Espírito dun 
cabo ao outro da terra e realiza tamén hoxe nos 
corazóns dos teus fieis a milagre que o teu amor 
obrou nos comezos mesmos de vida da Igrexa,  por 
Cristo, Noso Señor. Amén 

 

2.- PROCLAMACIÓN DA  
PALABRA DE DEUS 

(sentad@s) a palabra de Deus proclámase dende o ambón 
Celebrante:  Escoitemos con atención a Palabra que nos 
envía para ser as súas testemuñas no mundo de hoxe. 
No Leccionario I – C  páxina 164                    LECTURA 

LECTURA DO LIBRO  
DO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS 

♫   nº  55 No colo da miña nai                           SALMO 
(en pé)  No Leccionario I – C  páxina  167     EVANXEO 

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 
SEGUNDO XOÁN 

 (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:  Pidamos ao pai que nos dea o Espírito 
prometido por Xesús. Digamos: Verte o teu Espírito 
 

Monitor/a  
 

1. Verte sobre o mundo o teu Espírito de vida, Oremos 
                             R/ verte o teu Espírito 

2. Verte sobre a Igrexa o teu Espírito de santidade. 
Oremos                           R/ verte o teu Espírito 

3. Verte sobre os poderosos o teu Espírito de caridade e 
servizo, oremos              R/ verte o teu Espírito 

4. Verte sobre os pobres o teu Espírito de liberdade e 
dignidade, oremos       R/ verte o teu Espírito 

5. Verte sobre os enfermos o teu Espírito de consolo, 
oremos                            R/ verte o teu Espírito 

6. Verte sobre os que receben os sacramentos o teu 
Espírito de fortaleza, oremos 

                         R/ verte o teu Espírito 
7. Verte sobre todos os que te buscan o teu Espírito de 

sabedoría, oremos           R/ verte o teu Espírito 
8. Verte sobre a nosa comunidade o teu Espírito de 

amor, oremos                  R/ verte o teu Espírito 
9.  Verte sobre os refuxiados o teu espírito de dignidade, 

oremos    R/ verte o teu Espírito 
 

Celebrante:  Envía, Pai, o teu Espírito para que nos 
encha dos seus dons, como nolo prometeu Xesús 
Resucitado que vive 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 cumprir a vontade de Xesús e 
transmitir o don da paz que nos regala o Espírito Santo. 
Fagamos a paz irmáns. 
 

CANTO ♫  nº 38 Fagamos a paz irmáns 
 

COMUÑÓN 
Celebrante:  Os apóstolos comezan a súa misión de 
facer comunidade seguindo a forza do Espírito.  
    Nós compartimos en comunidade esta mesa como 
signo dunha vida toda ela compartida na fe, na 
esperanza e no amor no servicio cara aos máis 
necesitados e excluídos da sociedade para 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 do Espírito e a 
este pan de vida do Señor Xesús 
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, ti concediches a túa Igrexa os dons eternos. 
Conserva en nós a graza que nos deches,  
para que o Espírito Santo sexa sempre a nosa forza,  
por Cristo noso Señor. Amén. 

 
 

    Hoxe remata a Pascua. A luz do cirio pascual 
que temos acendido no medio da asemblea ao 
longo das últimas sete semanas apágase xa; só a 
acenderemos nalgún dos grandes momentos que 
afecten a un irmán ou irmá da comunidade:  
bautizo, primeira comuñón, confirmación, enterro. 
Os que temos descuberto a Cristo na Pascua, 
temos que ser luz para os demais.  
Que non se apague a luz da fe que levamos dentro. 

 

Apagamos o cirio pascual 
 

 

   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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