
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

7 – 8 de marzo do 2020 
 

II DO TEMPO DA CORESMA 

 

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 do Señor  
 

SAÚDO DE BENVIDA  
 

Celebrante: 
   Benvidos sexamos todos a este encontro. Reunímonos 
en comunidade no nome do Pai, e do Fillo e do Espírito 
Santo. 
 

   Despois das dificultades, das tentacións, ven a luz, a 
transfiguración, que nos fai transformarnos para cambiar 
o mundo e a sociedade na que vivimos. 
   Non podemos, coma Pedro, querer quedarnos calmos e 
felices nós sos: “fagamos tres tendas”. 
   Hai que abrir os sentidos e contemplar ao noso redor 
coma moitas persoas sofren inxustizas, están soas ou 
abandonadas e ninguén se preocupa da súa dignidade. 
Estes días dun xeito especial as noticias móstranos aos 
máis de 4 millóns de refuxiados que esperan solución en 
Turquía. 
   Hoxe, día da muller, moitas delas esixen o dereito a 
ser consideradas como o que son: persoas en igualdade. 
   Nós, os cristiáns, que facemos? Que solucións 
aportamos? Que esixe a nosa fe para que melloremos as 
situacións de uns e de outras?. 

 

2 



ACTO PENITENCIAL 
Celebrante:  A nosa vida precisa de conversión, de 

cambio. É necesario confiar na man de Deus e na 
súa misericordia. Pidamos perdón polos nosos 
egoísmos e despreocupacións respecto aos demais:  

 

Monitor/a 

 Perdoa, Señor, as veces que non facemos máis que 
mirar para nós mesmos, e as nosas palabras fanse 
baleiras e sen vida. Perdón, Señor, perdón. 

 

 Perdoa, Señor, as veces que non somos quen de 
escoitar a quen ten razóns para sentirse 
abandonado. Perdón, Señor, perdón. 

 

 Perdoa, Señor, as veces que camiñamos na vida 
sen alento, sen ánimo, e sen facer nada máis que 
queixarnos. Perdón, Señor, perdón 

 

Celebrante:   Deus todopoderoso teña piedade de nós, 
dos que teñen un lugar no noso corazón e na nosa 
vida, dos que sofren as consecuencias dos nosos 
egoísmos e orgullos. A todos nos conceda o perdón e 
nos leve á compartir a vida eterna. Amén 

 

ORACIÓN PROPIA DO  DÍA 
Celebrante: Presentamos a Deus as nosas 

preocupacións e desexos, e dun xeito especial 
queremos ser voz dos refuxiados e das mulleres que 
esixen os seus dereitos.          (silenzo) 
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Deus, Noso Pai, ti mandáchesnos escoitar ao 
teu Fillo benquerido. Alimenta coa túa palabra 
a nosa fe e alenta o noso corazón co teu 
espírito, para que un día poidamos desfrutar da 
contemplación da túa gloria.  
   Pedímoscho, por Xesucristo, 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 61                        LECTURA 

LECTURA DO LIGRO DA XENESE 
♫   nº 41  Quen nos vai separar de Ti                     SALMO 
 

Celebrante:  Seguimos a Xesús. Os seus pasos 
transfiguran a vida; os seus pasos levan a que 
subamos con alento e sen medo as dificultades que 
atopamos cada día; e os seus pasos levan a que 
baixemos á realidade da vida para chegar á Pascua. 

 

(en pé)  No Leccionario I – A  páxina 62        EVANXEO 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 

SEGUNDO MATEO 
 (sentad@s)       gardamos uns instantes de silencio para acoller 
a Palabra no corazón          

Neste momento lemos o texto  
que temos para explicar o taboleiro de coresma 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante: Neste encontro parroquial, sabendo que o 

Pai está á nosa beira, queremos proclamar a fe 
que nos guía cara a Pascua. Dicimos 
♫  Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 

Monitor/a  
Credes en Deus Pai,  
que nos convida a escoitar ao seu fillo benquerido?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 
Credes en Xesús,  
o seu fillo benquerido,  
que no coto dun monte amosa toda a súa gloria,  
e que nos encamiña ao seu encontro? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 
Credes no Espírito Santo,  
que nos pon no camiño que vai da coresma á Pascua,  
e que nos alenta para subir as costas  
cando a vida se enche de atrancos? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 
Credes na Igrexa,  
comunidade que peregrina cara á Pascua,  
cara á Vida, cara á Resurrección? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL 
Celebrante:  Señor, os que formamos a comunidade de 

Os Cotos queremos compartir esta oración e 
responder á túa chamada, por iso dicimos:   

                Pai, achegámonos a ti. 
Monitor/a 
1. Para que a Igrexa asuma ser unha Igrexa sempre 
cos pés no chan e o corazón no Evanxeo, para deste 
xeito facerse crible. Oremos  
2. Por nós, para que non calemos as desigualdades 
porque cada vez que miramos para outro lado facémonos 
cómplices. Oremos  
3. Polas persoas que teñen a responsabilidade de 
gobernar, para que non fagan do 8 de marzo un día de 
fotos e palabras bonitas. Oremos 
4. Polas mulleres ás que non se lles deixa vivir con 
dignidade, e sofren un trato desigual no fogar, na 
economía, no mundo laboral, na propia igrexa. Oremos 
5. Polos refuxiados tirados, dos que todos falan, e que 
tan poucas veces senten as súas vidas respectadas. 
Oremos 
6. Por todos nós, que estamos un pouco asustados con 
todo isto do coronavirus, e por todas as persoas que 
traballan no eido da saúde. Oremos 
 

Celebrante:  Grazas, Señor, porque estás á nosa beira 
escoitándonos e acolléndonos. 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:  Hoxe rezamos a oración que Xesús nos 
ensinou, querendo facer nosas as súas palabras. 
Recemos dicindo  

NOSO PAI … 
 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante:   Os nosos camiños de paz para todos 

mostrámolos hoxe participando dun desexo. Non 
nos damos a paz, pero participamos dos esforzos a 
favor da igualdade cantando  

 

CANTO ♫ nº 36 Fagamos a paz irmáns 
 
 

COMUÑÓN 
Celebrante: Participar nesta celebración é 

comprometer a vida en construír un mundo que 
sexa compartido, un mundo que coma camiño de 
coresma quere amar e facer ben aos demais para 
superar todo aquilo que separa e divide.  

         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 43 Non vou so 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante    

Oramos a Ti, Señor,  
e seguros da túa bondade dámosche grazas 
porque  ao compartir a vida do teu Fillo  
fasnos partícipes, xa aquí,  
dos bens eternos do teu Reino. 
Dámosche as grazas a Ti  
que vives e reinas con nós  
por sempre eternamente.  
 

   Con Xesús queremos subir a montaña para 
achegarnos ao Deus que nos ama e acolle. 
 

   Con Xesús queremos sentir o acougo de quen se queda 
con nós, nos ensina e se fai irmán á nosa beira. 
 

   Con Xesús queremos abaixarnos, queremos 
achegarnos á vida auténtica porque non podemos fuxir 
da realidade dos refuxiados, da realidade da 
desigualdade e da violencia de xénero, da realidade da 
dor e da necesidade. 
 

  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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Presentamos o taboleiro da coresma 
 
   En todos estes días de coresma estamos preparándonos 
para a Pascua. Acompáñanos este taboleiro. 
 
   Hoxe, na segunda semana da coresma queremos falar 
do camiño da ORACIÓN.  
 
   Necesitamos orar, pero non vale de nada facelo só con 
palabras cheas de rutina. Rezar é dialogar, é falar con 
Xesús, en calquera sitio, a calquera hora. El sempre está 
á nosa beira. 
 
   Sempre hai cousas que nos poden axudar. Ler algún 
relato do evanxeo é un bo xeito de facer oración. Tamén 
o é ser capaz de mirar todo o que foi de proveito ao final 
do día.  
 
   Rezar tamén é falarlle a Deus do que non nos gusta, e 
hoxe non gusta que haxa tantos refuxiados tirados, e 
hoxe non gustan as desigualdades tan grandes que aínda 
hai para moitas mulleres.  
 
   Orar é poñerse mans aos feitos. Todas as horas son 
boas cando se trata de facer mellor as cousas. É hora de 
facer oración. 
 
 

 


