
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

1-2 de febreiro do 2020 
 

IV DO TEMPO ORDINARIO 

 
 

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 3   Unha xuntanza de amor 
SAÚDO DE BENVIDA 
Celebrante 
   Benvidos sexamos todos a este encontro. Reunímonos 
en comunidade no nome do Pai, e do Fillo e do Espírito 
Santo. 
  

   Imaxinemos o mundo ao revés. Un mundo no que os 
valores supremos deixasen de ser a riqueza, o poder, o 
prestixio ... e pasasen a ser a solidariedade, o compartir, 
a sinxeleza, a misericordia... Estaría ben, verdade?.  
   Pois hoxe invítasenos a traballar a prol desta utopía, a 
crérmonos, de verdade, que outro mundo é posible. Un 
mundo no que en vez de levantar muros se tenden 
pontes, un mundo no que todas as persoas son tratadas 
con dignidade e igualdade.  
 

   Hoxe Xesús proponnos o camiño das Benaventuranzas 
como camiño de felicidade. Unha  felicidade que medra 
no corazón cando somos capaces de compartir, cando 
loitamos pola xustiza e a igualdade, cando facemos a 
paz, cando sufrimos con quen sofre, cando somos 
capaces de perdoar e acoller. Este foi o xeito de vivir de 
Xesús. Compartámolo e fagámolo noso. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante    Miremos agora nós a vida dende os ollos 

de Deus, e seguro que todos os esforzos por ser 

benaventurados van valer a pena. O noso pedir 

perdón vai da man destes compromisos: 

Monitor/a 
 Ás veces, na vida, pensamos que a felicidade está 
no ter e acaparar. Comprometémonos no compartir? 

SI, COMPROMETÉMONOS 
 Ás veces, na vida, só nos preocupamos do que nos 
afecta a nós e aos nosos. Comprometémonos a estar á 
beira dos pobres, dos que choran, dos que esperan paz? 

SI, COMPROMETÉMONOS 
 Ás veces, na vida, cremos que todo vale para ter 
éxito e ser máis que os demais. Comprometémonos a 
vivir na sinxeleza e na humildade, lonxe do aparentar? 

SI, COMPROMETÉMONOS 
Celebrante   Deus todopoderoso teña piedade de nós, 

dos que teñen un lugar na nosa vida, dos que 

esperan unha man benaventurada á súa beira. A 

todos nos conceda o perdón e nos leve á compartir 

a felicidade da vida eterna. Amén 
 

ORACIÓN PROPIA DO DIA 
Celebrante  Rematamos a primeira parte da celebración 

presentándolle a Deus o noso desexo de sermos 

benaventurados coma o seu fillo Xesús. 

 (silenzo)                                 
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    Deus, noso Pai, ti que gobernas o ceo e maila terra,      
escoita con bondade as súplicas deste teu pobo,      
concédenos a unidade e maila paz, e danos forza       
para facer realidade o xeito de vivir das       
benaventuranzas. 
   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 
 

No Leccionario I– A páxina  186                     LECTURA 
LECTURA DO PROFETA SOFONÍAS 

♫   nº 18 Escoita ao Señor                               SALMO 
 

Celebrante   No noso mundo hai cousas que non poden 

seguir igual, non nos conformamos.  

  As benaventuranzas que imos escoitar no evanxeo 

lánzannos á acción, ao compromiso con todas as 

persoas, na procura da felicidade verdadeira. Non 

teñamos medo, as benaventuranzas son para 

poñernos  en camiño, pois queremos ser felices. 
 

(en pé)  No Leccionario I – A  páxina 188      EVANXEO 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 

SEGUNDO MATEO 
 (sentad@s)       gardamos uns instantes de silencio para acoller 
a Palabra no corazón 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante:  Neste encontro parroquial no que 

renovamos os nosos compromisos con Xesús, 

queremos, coma EL, medrar día a día estando á beira 

da xente, dando froitos e sendo felices. Dicimos. 

♫  Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
   Credes en Deus Pai,  
que a súa imaxe e semellanza,  
nos di benaventurados os que saben amar? 

♫  Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

   Credes en Xesús,  
o seu fillo benquerido,  
que pon nas nosas mans o camiño da felicidade  
compartindo un mundo en irmandade?    

♫  Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

   Credes no Espírito Santo,  
que nos alenta para que sigamos facendo evanxeo 
medrando nas benaventuranzas de Xesús?  

♫  Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

   Credes na igrexa, comunidade que camiña enfortecida 
polo exemplo de tantos homes e mulleres que viviron no 
estilo das benaventuranzas? 

♫  Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL 
Celebrante Dende a necesidade que temos de que Ti nos 

escoites, Señor, e nos guíes na nosa vida, elevamos a 

ti a nosa oración coa confianza de que nos concedas 

aquilo que máis necesitamos. Dicimos con fe:  

Señor, queremos ser benaventurados contigo 
 

Monitor/a 
1. Señor, ilumina as nosas vidas coa vida de 

Xesús, el que veu para dar unha man, que as nosas vidas 
sexan como a del, servindo e acollendo a todas as 
persoas en vez de facer muros. Oremos  

2. Señor, ilusiónanos co xeito de ser do teu Fillo, 
que nós sexamos capaces de comprometernos sendo 
homes e mulleres de paz, xustiza e irmandade. Oremos 

3. Señor, guíanos no noso camiñar cara Ti, de 
xeito que espallemos por estas terras as 
benaventuranzas. Oremos  

4. Señor, aléntanos para que construamos mellor a 
nosa comunidade cristiá e a nosa parroquia. Oremos  

5. Señor, lémbrate de todos os homes e mulleres 
de ben que nos temos atopado na vida. Fainos 
benaventurados á súa beira e a túa beira. Oremos 
 
Celebrante:  Señor escoita as nosas pregarias, e 

énchenos do alento que levaba a Xesús a estar 

sempre á beira dos demais na procura do que 
verdadeiramente fai feliz. Por Cristo noso Señor. 

6 



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

NOSO PAI 
Celebrante:  Entremos no corazón do Deus que é 

Pai,  deixémonos encher do seu amar cheo de 

tenrura e con Xesús e o seu xeito de estar á beira 

das xentes recemos dicindo:  

NOSO PAI … 
 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante:   As nosas mans tendidas uns para os outros 

expresan a nosa vontade de seguir as pegadas de 

Xesús, demostrándoo cos feitos da nosa vida. 

   Darnos agora a paz fai que tamén nós sexamos 

benaventurados na man que damos e na que nos 

acolle. Compartimos a Boa Nova da paz.  

CANTO ♫  nº 36 Fagamos a paz irmáns 
 

COMUÑÓN 
Celebrante: Compartir arredor desta mesa é camiñar 

seguindo as pegadas de Xesús, o Mestre que nos 

chama a dar unha man para ser felices.  

     Ditosos, benaventurados nós, convidados a 

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 50 Na tardiña baixa da vida 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante    

Oremos 
Señor, asiste con bondade ao teu pobo.  
Ti que nos enriqueces con esta xuntanza de amor, 
fai que este compartir nos axude para a salvación  
e nos faga medrar na fe verdadeira, 
con Xesucristo, noso Señor, que vive e reina con nós 
por sempre eternamente. Amén 

 

   Xesús convídanos a que fagamos vivas as 

benaventuranzas, porque El confía en nós, nas nosas 

palabras e nos nosos feitos.  
 

   Compartindo a celebración de hoxe facémonos cribles 

erguendo pontes de encontro fronte aos que creen nos 

muros que separan e aíllan.  
 

   Non deamos as costas ás persoas e aos pobos que nos 

chaman pedindo unha man benaventurada que lles sirva 

de refuxio. 
 

Avísase das misas (ver folla do mes). 
 

Que sexamos felices tendo 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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