
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

28 – 29 de marzo do 2020 
 

V 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 EN FAMILIA 

(tod@s na casa)                        
 

(se se quere) CANTO   ♫    Non vou só ou  Andarei na  

SAÚDO DE BENVIDA  
 

Celebrante: 
   Benvidos sexamos todos a esta oración. Reunímonos 
no nome do Pai, e do Fillo e do Espírito Santo. 
 

   Xa nestes días de remate da coresma Xesús nos di: 
“Eu son a resurrección e a vida”. 
   Estamos preto da Pascua e temos que facer un 
derradeiro esforzo no seguimento de Xesús para 
compartir con el o momento da súa Paixón, Morte e 
Resurrección. 
   No evanxeo desta semana de coresma mostrásenos un 
Xesús moi humano, capaz de amar a aquelas persoas 
coas que convive, sentir a dor pola morte dun amigo e 
chorar por el, dar consolo aos seus con palabras de 
esperanza... 
   O domingo pasado pedíamos luz para ver nestes 
momentos difíciles, como o cego de nacemento. Hoxe 
atopamos o motivo da nosa esperanza: XESÚS É A 
VIDA. 
   Compartamos en familia a nosa fe nesta vida que nos 
dá Xesús e a esperanza pola chegada da Pascua do Señor 
que xa está aquí. 
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ACTO PENITENCIAL 
 

Celebrante: Nas dificultades que atopamos nestes 

momentos para vivir as relacións cos outros, 

tamén hoxe temos que pedir o perdón de Deus 

polas moitas veces que non somos quen de mostrar 

a nosa fe na vida que El nos dá. Pidamos perdón.  
 

Monitor/a 

 Ti es a vida. Pai perdoa as veces que coas nosas 
palabras, feitos e omisións non somos responsables 
nin da nosa vida nin da dos nosos irmáns nestes 
momentos difíciles. Perdón, Pai, perdón 

 

 Ti es a vida. Cristo perdoa cando non somos 
capaces de amosar os nosos sentimentos cara aos 
nosos irmáns como Ti fixeches con Marta e María, 
as irmás de Lázaro. Perdón, Cristo, perdón 

 

 Ti es a vida. Espírito Santo perdoa cando non 
queremos esforzarnos nin sacrificarnos pola nosa 
vida, e moito menos pola dos demais. Perdón, 
Espírito Santo, perdón 

 

Celebrante:   Deus todopoderoso teña piedade de nós, 

dos que teñen un lugar no noso corazón e na nosa 

vida, dos homes e mulleres que, coma Lázaros, se 

senten mortos e enterrados na soidade destes días 

de confinamento e corentena. A todos nos conceda 

o seu perdón  levándonos á vida eterna. Amén. 
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ORACIÓN PROPIA DO DÍA 
Celebrante: Presentamos a Deus as nosas 

preocupacións e desexos para que nos axude a 

camiñar sendo testemuñas da vida alí onde a morte 

parece vencer. Temos moi presentes as vítimas do 

covid-19 e aos seus familiares que sofren esta 

separación dos seres queridos. (silenzo) 

 

Señor, noso Deus, o teu Fillo Xesús demostrou 
a grandeza da vida no amor ao mundo. 
Concédenos a graza de vivirmos con alegría no 
seu mesmo espírito de servizo, de xeito que os 
nosos pasos na terra dean froitos de vida 
eterna. Así o fan hoxe moitos homes e 
mulleres que están dando vida á beira dos 
enfermos. 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 77                        LECTURA 

 

LECTURA DO LIBRO DE EZEQUIEL 
   Profetiza e dilles: Así fala o meu Señor Deus: 
Velaí que eu vou abrir as vosas sepulturas, e vouvos 
facer subir das vosas sepulturas, meu pobo, e vouvos 
levar á terra de Israel. 
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   Recoñeceredes que eu son o Señor, cando eu abra as 
vosas sepulturas, e cando vos faga subir das vosas 
sepulturas, meu pobo. 
   Vou poñer en vós o meu espírito e vouvos facer revivir 
na vosa terra. 
   Así recoñeceredes que eu, o Señor, o digo e o fago –é 
o Señor quen fala-. 

Palabra do Señor 
 

(se se quere pode cantarse)  

♫   nº 41  Quen nos vai separar de Ti                 SALMO 
(en pé)  No Leccionario I – A  páxina 81       EVANXEO 

 

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 
SEGUNDO XOÁN 

 

   Daquela, as irmás de Lázaro mandaron dicirlle a Xesús: 
- Señor, mira, o que amas está enfermo. 
   Ao oílo, dixo Xesús: 
- Esta enfermidade non é para a morte, senón para a 
gloria de Deus, a fin de que por ela se glorifique o Fillo 
de Deus. 
   Xesús queríalles moito a Marta, á irmá dela, e mais a 
Lázaro. Anque oíu que este estaba enfermo, deixouse 
estar aínda por dous días no sitio onde se atopaba. 
   Despois disto, díxolles ós discípulos: 
- ¡Vaiamos outra vez á Xudea! 
   Cando chegou Xesús, atopouse con que Lázaro xa 
levaba catro días no sepulcro.  
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   Cando oíu Marta que Xesús estaba chegando, saíulle 
ao encontro. María, en cambio, quedou na casa. Díxolle 
entón Marta a Xesús: 
- Señor, se ti estiveses aquí, meu irmán non morrería; 
pero eu sei que, aínda agora, Deus che concederá 
calquera cousa que lle pidas. 
   Xesús díxolle: 
- Teu irmán resucitará. 
   Marta respondeulle: 
- Ben sei que resucitará na resurrección, no día 
derradeiro. 
   Díxolle Xesús: 
- Eu son a resurrección e a vida. Quen cre en min, anque 
morra, vivirá; e todo o que vive e cre en min, non 
morrerá endexamais. Cres ti isto? 
   Ela respondeu: 
- Si, Señor: eu creo que ti es o Cristo, o Fillo de Deus, 
que había de vir ao mundo. 
   A Xesús apretóuselle o corazón e, profundamente 
conmovido, preguntou: 
- Onde o puxestes? 
   Contestáronlle: 
- Señor, ven ver. 
   E Xesús botouse a chorar. Entón comentaban os 
xudeus: "¡Ai que ver como o quería!". Pero algúns deles 
dixeron: "E logo este, que deu vista aos ollos dun cego, 
non podía facer que non morrese?". 
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   Xesús estremecéndose de novo, chegou á sepultura. 
Era unha cova, e tiña unha pedra por enriba. Xesús 
ordenou: 
- Arredade a pedra. 
   Marta, a irmá do finado, díxolle: 
- Señor, xa cheira, que leva catro días. 
   Xesús contestoulle: 
- Non che dixen que se cres, verás a gloria de Deus?. 
   Arredaron entón a pedra. Xesús ergueu os ollos e dixo: 
- Meu Pai, douche grazas porque me escoitaches. Eu ben 
sabía que ti sempre me escoitas, pero díxeno pola xente 
que está aquí, para que crean que ti me mandaches. 
   E dito isto, gritou con voz forte: 
- ¡Lázaro, ven para fóra! 
   Saíu o morto; tiña os pés e as mans atados con vendas 
e a cara envolta nun sudario. Xesús ordenoulles: 
- Desenleádeo e deixádeo ir. 
   Entón, moitos dos xudeus que viñeran onda María, 
vendo o que fixo, creron nel. 

Palabra do Señor 
 

 (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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Presentamos o taboleiro da coresma 
 
   En todos estes días de coresma estamos preparándonos 
para a Pascua. Acompáñanos este taboleiro. Hoxe, un 
día máis, facémolo dende a nosa casa. 
 
   Esta semana fálanos de SACRIFICIOS - ESFORZOS. 
Significa que a Coresma é tempo de esforzo e de elixir 
entre facer ou non facer. 
 
   No tempo que estamos a vivir esíxenos moito 
sacrificio e moito esforzo con respecto a nós mesmos e 
aos demais. O que máis nos pode costar é levar estes 
días con tranquilidade e paciencia. 
 
   Xesús dixo que ninguén ten máis amor que o que da a 
súa vida polos amigos. Hoxe dar a vida polos amigos 
nos leva a permanecer nas casas e estar illados, pero 
seguimos tendo medios para compartir vida cos irmáns: 
rezamos xuntos e en familia, chamamos por teléfono, 
damos ánimos no wassap e comunicamos humor para 
sentirnos máis próximos ...  
    
   Esforcémonos en manter a unidade e o cariño na nosa 
comunidade sabendo uns dos outros e deixémonos 
encamiñar da man de Deus, que nos chama e nos 
agarima na PASCUA VIVA do seu fillo Xesús. 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante: Sabendo que o Pai está sempre á nosa 

beira, proclamamos a fe que nos guía no camiño da 

PASCUA VIVA de Cristo. Dicimos 

 Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
 

Credes en Deus Pai,  
Deus de vivos e non de mortos, 
Deus de esperanza e non de medos, 
Deus de tenrura e non de forza, 
credes en Deus así á nosa beira?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús, o seu fillo benquerido,  
que se doe con quen sofre,  
que se achega a quen se sinte afundido,  
que ofrece a súa vida coma camiño do bo facer?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo,  
que nos alumea no corazón para acoller, aprezar  
e dar vida a quen pensa, cree ou vive diferente? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na Igrexa,  
comunidade que peregrina cara á Pascua, cara á Vida, no 
camiño de Cristo Resucitado? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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(en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL 
Celebrante:  Señor, hoxe coas túas bágoas pola morte 

do teu amigo Lázaro, amósasnos que o camiño ten 

que ser o da cercanía, o da solidariedade, o de dar 

vida, por iso seguindo os teus pasos dicímosche: 
Señor, énchenos de vida 

Monitor/a 
1. Para que, coma Ti fixeches con Lázaro, nós 
sexamos capaces de axudar a saír a fora aos que se 
senten pechados no desalento, e na frustración, oremos 
 

2. Para que, coma Ti fixeches con Marta e María, nós 
sexamos capaces de achegarnos a quen ten razóns para 
sentir que a vida é dura na enfermidade, oremos 

 

3. Para que, coma Ti fixeches con Marta, nós 
sexamos capaces de ter palabras e feitos de esperanza 
para quen se sente afundido e fracasado, oremos 

 

4. Para que, como Ti fixeches con aqueles veciños de 
Xudea, nós sexamos capaces de amosar a un DEUS DE 
VIVOS e non de mortos, oremos 

 

5. Para que, coma Ti fixeches diante de todos, nós 
sexamos capaces de doernos con quen está doído, e 
chorar con quen chora, enfermo co coronavirus, oremos 

 

6. Polos profesionais da sanidade, para que non 
decaian no seu esforzo e saiban mostrar esperanza e 
amor aos que teñen ao seu coidado. Oremos. 
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Celebrante:   Señor, Ti nos queres vivos e dando vida. 

Non deixes que o medo e a covardía nos convertan 

en persoas mortas e baleiras. Ti que vives e reinas 

por sempre eternamente. Amén. 

3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN CON DEUS  
EN FAMILIA 

NOSO PAI 
Celebrante:  Xesús acercouse á casa de Marta e María 

para darlles a esperanza da vida. Que tamén na 

nosa casa atopemos a un Deus de vivos que 

comparte con nós e por iso lle dicimos: NOSO PAI .. 
 

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

mostrámolos hoxe recordando a aqueles veciños 

que participan outras veces ao noso lado na 

celebración comunitaria da fe. (Podemos dicir en 

alto o nome de veciños e veciñas que botamos de 

menos neste rezar de hoxe) 

NON COMULGAMOS  
PERO ESTAMOS EN COMUÑÓN 

Celebrante: Celebrar a fe leva a 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 sentirnos vivos e 

asumir a nosa responsabilidade de dar VIDA.   

     Ditosos nós que en familia celebramos a nosa fe.  
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4.- 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 nestes días, 
dos bens eternos do teu reino e cheos do teu 
Espírito somos quen de camiñar dando vida. 

Dámosche as grazas a Ti, que vives e reinas 
á nosa beira, por sempre eternamente. Amén 

 

   Con Xesús queremos dar vida na nosa comunidade, no 

noso rural, nas nosas xentes, aínda que sexan poucas e 

maiores. 
 

   Con Marta e María, as irmás de Lázaro, queremos  

deixarnos acompañar polos homes e mulleres que viven 

ofrecendo o mellor aos demais. 
 

   Con Xesús queremos achegarnos á vida dos Lázaros 

que malviven no medo que deixa en nós o coronavirus, 

dos Lázaros que non atopan refuxio, das Lázaros que 

sofren violencia de xénero, dos Lázaros que se senten 

mortos, esquecidos e enterrados por seren maiores. 
 

 

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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Se nalgún momento sabemos de alguén que necesita algo 
(alimentos, butano, medicamentos, ... ou o que sexa), 

fágasenos sabelo, e poremos da nosa parte todo o 
necesario para resolvelo. Os párrocos e a parroquia 

quedamos á vosa disposición.  
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