
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

4-5 de xaneiro 
II de Nadal 

  
 

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 1 Que ledos hoxe estamos  
  ou nº 65  Imos compañeiros imos 
SAÚDO DE BENVIDA 
Celebrante 
   Benvidos sexamos todos a este encontro. Reunímonos 

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

Santo. 
  

   No evanxeo que escoitaremos hoxe imos sentir 

expresións que nos achegan dun xeito especial ao 

misterio do Nadal: Luz, Vida, Sabedoría, Palabra... A 

Xesús podemos referir cada unha desas expresións, de 

feito El mesmo as utiliza: Eu son a Luz, o Camiño, a 

Verdade e a Vida. De feito El é o Verbo: a Palabra 

definitiva de Deus, que se fai realidade no medio de nós 

coma irmán. 
 

   Isto ten que levarnos a escoitar esa Palabra de Deus en 

nós mesmos coma fillos de Deus e en todas as persoas 

que tamén participan desa mesma filiación como nos 

explica a carta aos Efesios na lectura. 
 

   Por iso respectemos a todos, de calquera condición, 

cor, raza, relixión ou forma de pensar, porque neles 

tamén está a Palabra de Deus feita carne no medio de 

nós. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante: Non sempre sabemos aceptar aos 

outros, pensamos que somos superiores e que 

soamente nós participamos de Deus. 

Recoñecémolo e por iso agora pedimos perdón. 
 

Monitor/a  
 

 Queremos pedir perdón polas veces que nos sentimos 

superiores e non somos capaces de aceptar aos 

demais. Señor, téndenos a túa man 
 

 Queremos pedir perdón polas veces que temos andado 

pola vida aparentando, sendo homes e mulleres de 

pouca palabra. Cristo, téndenos a túa man 
 

 Queremos pedir perdón polas veces que nos cremos os 

donos da verdade e non aceptamos que os demais 

teñan razón. Señor, téndenos a túa man 
 

Celebrante:   Deus todopoderoso teña piedade de nós, 

dos que teñen un lugar nos nosos corazóns, dos 

que fan comunidade á nosa beira, a todos nos 

conceda o perdón e nos leve á vida eterna. Amén 
 
ORACIÓN PROPIA DO DÍA 
Celebrante:   Rematamos esta primeira parte da 

celebración presentando a Deus a nosa ledicia e 

os nosos desexos neste Nadal. 

(silenzo) 
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   Deus, todopoderoso e eterno, 

luz dos que cren en Ti. 

Que a terra se ateigue da túa Gloria 

e te recoñezan os pobos pola claridade da túa luz. 

Xúntanos a todos na alegría eterna do teu fogar. 

Pedímoscho polo teu Fillo Xesús, o noso Salvador, 

a quen festexamos coma nacido no medio de nós  

e que vive e reina por sempre eternamente. Amén 
 

2.- PROCLAMACIÓN DA  
PALABRA DE DEUS 

(sentad@s) a palabra de Deus proclámase dende o ambón 
Celebrante:  Escoitemos hoxe con especial atención a 

Palabra de Deus que nos amosa como Deus está 

preto de nós por medio de Xesús que se fai carne 

para vivir connosco. 
 

No Leccionario II–A páxina 43                        LECTURA 

LECTURA DA CARTA DE SAN PAULO  
AOS EFESIOS 

♫   nº 41 Quen nos vai separar de Ti                SALMO 

ou nº 68  Con un sombreiro de palla 
 

(en pé)  No Leccionario II – A  páxina 46       EVANXEO 

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 
SEGUNDO XOÁN 

 (sentad@s)       gardamos uns instantes de silencio para acoller 

a Palabra no corazón 
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(en pé)                  PROFESIÓN DA FE 
Celebrante:  Nestes días de festa nos que honramos o 

nacemento de Xesús que habita no medio de nós 

proclamamos esta fe que compartimos: 

♫  Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
 

Credes en Deus, Pai e Nai,  

que acompaña os nosos camiños da vida  

como naquel cortello de Belén?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús,  

que se achega a todos nós  

e nace pobre e no medio dos pobres?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito de Deus  

que nos alenta a compartir coa ilusión do Nadal?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa,  

comunidade que quere medrar acollendo a Xesús  

que se fai no medio dos refuxiados  

e empobrecidos desta terra?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL 
Celebrante:  Imos agora rezar a Deus, imos poñer nas 

súas mans as nosas pregarias e o noso agradecemento 

a todo canto o Nadal nos ofrece, e facémolo como 

familia dicindo:   
GRAZAS POLO TEU FILLO, SEÑOR 

 

Monitor/a 
 

1. Todos queremos acoller o agarimo de Deus que se 

nos mostra humilde e forte en Belén. Queremos 

andar sempre na vida facendo camiños de irmandade. 

Por iso dicimos: 
2.  Todos queremos acoller con ilusión ao Deus que 

comparte con nós. Queremos tamén estar á beira de 

quen hoxe necesita das nosas mans. Por iso dicimos: 
3. Todos queremos acoller contentos ao Deus que nos 

visita na vida dos pobres.  Queremos agradecer o 

exemplo que nos dan moitos voluntarios cando se 

achegan aos máis necesitados sen virarlle as costas. 

Por iso dicimos: 
4.  Todas as comunidades queremos acoller e facer noso 

o misterio do Nadal. Sabemos que nosa é a 

responsabilidade de ser hoxe signos de alegría, de 

xustiza e de paz. Por iso dicimos: 
 

Celebrante:  Señor, acolle as nosas vidas, os nosos bos 

desexos destes días de Nadal, e que os demais atopen  

en nós ilusión e paz. Pedímoscho por Cristo noso Señor.   
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante:  Deus faise en nós, faise Nadal, faise en 

comunidade. Atopámolo en nós e en todas as persoas, 

por sermos os seus fillos e fillas. Deixemos que habite 

entre nós e con Xesús nacido recemos:  

NOSO PAI … 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante:   As nosas mans abertas falan de acollida, 

falan de ofrecer o mellor aos demais, falan de esforzo 

pola dignidade de todos, falan de sermos 

“comunidade”. Que o Deus nacido na Palabra dea 

froito nas nosas vidas e así sexamos xentes de ben e 

de paz. Compartamos esa paz entre nós. 

CANTO nº 38 ♫   Que medre a paz na nosa terra 
 

COMUÑÓN 
Celebrante: A mesa do altar é a mesa do compartir 

todo o que Deus nos dá. E sentímonos felices ao 

sabernos agasallados polo Deus que se fai Pan e 

Palabra para todos. Ditosos nós, comunidade 

convidada 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 58  ♫  Acharte presente na vida 

                ou nº 72  ♫ Durme meniño  
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante    

Deus de misericordia,  

pola graza deste misterio do Nadal 

fai que sexamos cada día mellores persoas 

e cristiáns máis coherentes e responsables. 

Que se cumpran os nosos desexos, 

e así teñamos parte no Reino da paz. 

Pedímoscho a Ti que vives e reinas  

por sempre eternamente. Amén 
 

Co Nacemento do seu Fillo, Deus iluminou este Nadal. 

Coa súa bondade infinita encha os nosos corazóns de 

amor e de paz. Amén 
El anuncioulle aos pastores o gozo inmenso do 

nacemento salvador do seu Fillo. Que El encha os 

nosos corazóns coa súa alegría e nos faga 

mensaxeiros do evanxeo. Amén 
E polo Nadal do seu Fillo uniu a terra co ceo. Que El 

nos faga merecentes aquí do seu amor, e no ceo da súa 

vida sen fin. Amén. 
 

Avísase das misas (ver folla do mes) 
 

Que sigamos tendo un bo Nadal, 
e o Señor nos bendiga,† nos garde de todo mal  

e nos leve á vida eterna. Amén. 
8 


