
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

1-2 de setembro do 2018 
 

XXII DO TEMPO ORDINARIO  
 

 
OS COTOS COA IGUALDADE VERDADEIRA DAS PERSOAS,  
CO POBO DE SIRIA QUE SOFRE UNHA GUERRA INXUSTA,  

COS REFUXIADOS E MARXINADOS DA SOCIEDADE 
 E COA NATUREZA MALTRATADA POLOS INCENDIOS 
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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. 
 

   Somos de costumes e tradicións, e moitas delas valen a 
pena, pero non son suficientes. Non abonda con deixarse 
ir, non abonda co “sempre foi así”.  
 

   Na vida necesitamos facernos preguntas como 
porqué?, para qué?, só así podemos ser conscientes do 
que é a propia vida. Vivir non son simples costumes, 
vivir é decidir sendo conscientes do que se decide. 
 

      No noso ser cristiáns ocórrenos algo ben parecido, e 
hoxe, tanto o apóstolo Santiago, coma o mesmo Xesús, 
nos advirten do que pasa cando poden, en nós, as 
tradicións e costumes.  
 

   Santiago vainos dicir cal é a verdadeira relixión, e 
Xesús diranos que o verdadeiramente importante, non 
son os labios, senón o corazón. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante   A vida de Xesús demóstranos que vale máis 

compartir coas persoas dende o corazón, que 
deixarse levar por simples costumes e tradicións.  
Pero non sempre poñemos o mellor da nosa parte, 
por iso hoxe, antes de máis nada queremos pedir 
perdón: 

 

Monitor/a 
 Polas veces que afogamos o noso corazón con  

rutinas e costumes. Señor, téndenos a túa man 
 

 Polas veces que enchemos o noso corazón de cobizas 
e envexas. Cristo téndenos a túa man 

 

 Polas veces que sacamos do noso corazón divisións, 
odios, marxinacións. Señor, téndenos a túa man 

 

Celebrante  Deus todopoderoso, de corazón pedimos 
perdón; ten piedade de nós, dos que teñen un lugar 
na nosa vida, a todos concédenos o teu perdón e 
lévanos á vida eterna. Amén. 

 

ORACIÓN PROPIA DO DÍA  
Celebrante Busquemos, no silenzo, o encontro con Deus 
e presentémoslle as nosas mellores intencións para esta 
comunidade na que vivimos a fe. Dun xeito especial 
queremos ser hoxe a voz das persoas que viven cheas de 
rutinas, costumes e tradicións.  
(silenzo) 
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   Deus, noso Pai, de ti ven todo don perfecto. 
Enche os nosos corazóns con amor a ti 
e aumenta a nosa fe, 
para que medre o ben que hai en nós,  
e para que coa túa axuda  
acade a túa madureza.  
   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 
 

Celebrante   Vivir a fe non se pode reducir a cumprir 
unhas tradicións que os nosos antepasados nos 
transmitiron. Vivir a fe é tomar decisións, é asumir 
persoalmente un xeito de vivir. A fe, ou se asume 
como decisión propia ou non é máis que un feixe 
de costumes que non enchen a vida. Escoitémolo 
no apóstolo Santiago e en Xesús. 

 

No Leccionario I – B  páxina 238                    LECTURA 
LECTURA DA CARTA DE SANTIAGO 

♫   nº 7  Andarei na presenza do Señor      SALMO 
(en pé) No Leccionario I – B  páxina 239          EVANXEO 
PROCLAMACIÓN DO EVANXEO DE MARCOS  

 (sentad@s)        gardamos uns instantes de silenzo para acoller 
a palabra no corazón 

 

4 



PROFESIÓN DA FE 
Celebrante Cristo nos mira aos ollos e nos esixe unha 

resposta, queremos seguilo?, confiamos nel?. 
Espera de nós unha resposta, non unhas simples 
costumes e tradicións. Proclamemos: 

 

♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
 

Credes en Deus, o Pai, 
que nos crea á súa imaxe e semellanza  
para amar e medrar en fraternidade?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesucristo, 
que nos convida poñer corazón en todo o que dicimos e 
facemos, para que a vida non se quede en rutinas?    

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo, 
que alenta en nós,  
para descubrir unha fe con razóns e fundamentos? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na Igrexa,  
comunidade que ten a necesidade de fuxir dunha fe 
asentada en costumes, para afincarse en feitos que 
comprometen? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante Acudamos a Cristo, ten con nós un corazón 

cheo de vida que nos achega á eternidade, 
dicimos: ATENDE O NOSO CORAZÓN, SEÑOR  

 

Monitor/a   
 

1. Mira, Señor, pola túa igrexa, mantennos 
comprometidos na escoita da túa Palabra, oremos 

 

2. Mira, Señor, para cantos facemos viva a fe en Os 
Cotos, mantennos no camiño da solidariedade e no 
achegamento aos máis necesitados, oremos 

 

3. Mira, Señor, polos que se preocupan e se adican a 
coidar dos maiores: nos hospitais, nas residencias ou 
nas casas, que sempre o fagan con tenrura, oremos 

 

4. Mira, Señor, a aqueles que viven a relixión como 
costume e tradición, que poidan atopar en nós unha 
fe vivida con corazón, oremos 

 

5. Mira, Señor, aos que estamos reunidos aquí, fainos 
sentir irmáns de verdade, oremos 

 

Celebrante   Señor, atende a nosa voz, non nos deixes 
da túa man, pois sen ti non temos a quen ir para 
encher as nosas vidas de corazón, ti que vives e 
reinas inmortal e glorioso por sempre eternamente. 
Amén  
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante   Só Deus ten corazón de Pai, proclamémolo 

coa oración que Xesús nos ensinou, pero recémola 
non só con palabras, poñámoslle corazón 

NOSO PAI … 
 
SIGNO DA PAZ 

Celebrante  Se queremos que a paz sexa crible, a man 
que agora nos imos dar non pode ser un xesto cheo de 
rutina. Só será crible se nos convencemos co que 
facemos: Deus ofrécenos a súa paz, e agora somos quen 
de compartila.  
   Intercambiemos un saúdo de paz 
CANTO  ♫  nº 38 Que medre a paz 
 
COMUÑÓN 
Celebrante:   O Señor segue a reunirnos ao redor da 

mesa da Fe para que, compartindo, o 
descubramos. Saímos con decisión ao seu 
encontro, só el é para nós Pan de Vida.   

            Ditosos e esperanzados nós convidados a este 
pan do Señor. 

CANTO    nº 55 No colo da miña nai 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante    

Señor, Noso Pai, dámosche as grazas 
porque hoxe, como parroquia, 
podemos compartir a nosa fe. 
Que o pan da vida co que nos alimentaches  
fortaleza o amor no noso corazón 
e nos anime a atoparte nos nosos irmáns.  
Pedímoscho por Cristo, o teu Fillo benquerido,  
que vive e reina con nós por sempre eternamente.  
Amén. 

 

   Queremos dar unha resposta libre e responsable á 
nosa fe, fuxindo de atarnos a costumes e tradicións. 
 

   En Xesús atoparemos un corazón que nos dá vida, e 
nos achega á eternidade. 
 

   Que saibamos escoller o que encha o noso corazón e a 
nosa semana, que seguro nos dará razóns para non 
contentarnos con rutinas.  
 
   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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