
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

15 - 16 de febreiro do 2020 
 

VI DO TEMPO ORODINARIO 

 
 

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 7  Andarei na presenza 
 

SAÚDO DE BENVIDA  
 

Celebrante: 
   Benvidos sexamos todos a este encontro. Reunímonos 

en comunidade no nome do Pai, e do Fillo e do Espírito 

Santo. 
 

   Xesús, no evanxeo, pon ante a nosa consideración a 

forma que temos de vivir con respecto aos demais 

segundo os mandados por Deus no Antigo Testamento. 
 

   Deus fíxonos libres para escoller e tomar decisións na 

nosa forma de vida.  
 

   Esa liberdade lévanos a que poidamos tamén 

equivocarnos ao non tomar unha decisión axeitada en 

todas as situacións que van xurdindo ao noso arredor. 
 

   “Tedes oído ... pero Eu vos digo”. Xesús invítanos 

hoxe a ser responsables da nosa vida de fe, a medrar na 

nosa liberdade e a escoller o camiño que El nos marca 

coa súa Palabra e a súa vida. Fagamos do Evanxeo o 

noso libro de ruta no seguimento de Xesús e no trato 

coas persoas que comparten a nosa vida. 
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ACTO PENITENCIAL 
 

Celebrante:  A vida de Xesús demóstranos que nós non 

sempre tomamos as decisións acertadas, e ás veces 

o mal, o pecado, a ruindade aniña no noso corazón. 

Agora diante de Deus e dos demais pedimos perdón 

e renovamos o noso esforzo por facer mellor o 

evanxeo.    

 

Monitor/a 
 

 Dános, Señor, azos para actuar con liberdade á 

hora de tomar decisións.  

Señor téndenos a túa man 
 

 Dános, Cristo, capacidade para non deixarnos 

guiar polo que di o que máis berra ou máis poder 

ten.  

Cristo téndenos a túa man 
 

 Dános, Señor, criterio para tomar decisións 

maduras que nos axuden a medrar como persoas. 

Señor téndenos a túa man 
 

Celebrante   Deus todopoderoso teña piedade de nós, 

dos que teñen un lugar no noso corazón e na nosa 

vida, a todos nos conceda o perdón e nos leve á 

compartir a vida eterna. Amén 
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ORACIÓN PROPIA DO DIA 
Celebrante:  Presentamos a Deus as nosas 

preocupacións e desexos neste camiño á beira do Señor 

Xesús. 

(silenzo) 

 

    Deus, Noso Pai,  

ti prometiches estar sempre naqueles que te aman  

con corazón recto e sincero.  

Fai que a túa graza nos axude a vivir  

de xeito que merezamos ser a túa morada.  

Acóllenos e concédenos vivir  

dando sempre unha man aos demais. 

Así o fixo Xesús, e por El, pedímoscho a Ti  

que vives e reinas 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 192                      LECTURA 

LECTURA DO LIBRO DO ECLESIÁSTICO 
♫   nº 41 Quen nos vai separar de Ti?                SALMO 
 

(en pé)  No Leccionario I – A  páxina 195      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 facer da fe o camiño de 

liberdade para achegarnos a Deus Pai. Dicimos. 

♫  Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
   Credes en Deus Pai,  

creador do ceo e máis da terra,  

que pon nas nosas mans  

o facer do mundo un fogar acolledor?   

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús,  

o seu Fillo benquerido,  

que viviu nesta terra decidindo libremente  

estar á beira dos necesitados dándolles unha man?    

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo,  

que nos alenta para sermos coherentes co evanxeo?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na Igrexa,  

comunidade que vive, nos feitos, as palabras de Xesús, 

sendo responsable nas decisións que se toman,  

e capaz de pedir perdón polo mal feito? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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(en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL 
Celebrante:  Oramos a Deus que nos chama a ser libres 

e coherentes nas decisións que tomamos con 

respecto á vida de fe e de relación cos outros. 

Dicimos:        Señor, pómonos nas túas mans 
 

Monitor/a 

1. Grazas, Señor, por propoñernos sempre camiños 

que nos levan a atoparnos cos irmáns tendéndolles as 

mans para facer en liberdade proxectos que nos leven a 

loitar contra todo canto empobrece e oprime. Oremos 

2. Grazas, Señor, porque segues a confiar en nós 

dándonos a capacidade de elixir e optar por canto fai de 

nós persoas que seguen a crer e confiar no ser humano. 

Oremos 

3. Grazas, Señor, porque nos axudas a tomar 

conciencia das nosas limitacións, facéndonos caer na 

conta de que ser libres non é facer o que un quere, senón 

canto nos leva a medrar como persoas e a madurar no 

respecto e igualdade de uns para cos outros. Oremos 

4. Grazas, Señor, porque nos alentas para tender 

pontes, para derrubar muros, para acoller en vez de 

rexeitar. Oremos 
 

Celebrante:  Señor, escoita as nosas pregarias e 

énchenos do alento que te levaba a achegarte e 

ofrecer o mellor aos demais. 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:  Oremos coa pregaria do Señor, 

deixándonos encher do seu amor e sabendo que 

somos libres xunto cos nosos irmáns. Recemos 

dicindo                    NOSO PAI … 
 

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

expresan a nosa vontade de ser coherentes nos 

feitos; con corazón de irmáns e irmás, na 

liberdade de procurar un mundo mellor, e na 

responsabilidade da fe, ofrecemos e acollemos  

unhas mans cheas de  paz.  

CANTO ♫ nº 36 Fagamos a paz 
 
 

COMUÑÓN 
Celebrante: Compartir hoxe a fe é anticipar a nosa 

participación na mesa do Reino, comprometendo 

a nosa vida en construír un mundo non de 

escravos senón de homes e mulleres libres. 

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    nº 50 Na tardiña baixa da vida 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 
 

ORACIÓN FINAL 
 

Celebrante    

Oramos a ti, Señor,  

seguros da túa bondade. 

Ti fixeches que compartísemos  

esta celebración de vida e de fe. 

Fai que busquemos sempre aquelas realidades 

que dan un verdadeiro sentido ao noso vivir.  

Pedímoscho a Ti que vives e reinas con nós  

por sempre eternamente.  
 

   Hoxe queremos asumir a responsabilidade das 

decisións que tomamos.  
 

   Que as nosas obras mostren de verdade que queremos 

imitar a Xesús e así facer crible o evanxeo,  
 

   Tamén queremos recoñecer e pedir perdón do mal que 

tantas veces facemos por tomar decisións equivocadas e 

non coherentes coa nosa fe. 
 

  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. 

 
 

8 


