
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

15-16 de setembro do 2018 
 

XXIV 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. 
         A Palabra de Deus, hoxe, volve a por diante de nos 
onde está o importante. Unha fe que non se viva dende 
un actuar que ten no centro a defensa e dignidade do ser 
humano, non é máis que barullo e palabras mortas.   
    Hoxe no evanxeo Xesús fai unha pregunta aos 
seus amigos: quen son eu?. Esta pregunta é tamén para 
nós. Cal é a nosa resposta?. 

A nosa celebración é o xeito de dicir o que Xesús é 
para nós: o que nos dá vida, exemplo de persoa 
coherente.  
   O problema é que moitas veces pódennos os costumes, 
as rutinas e o deixarnos levar; pero a vida de fe ten que 
nacer dunha decisión persoal e dun compromiso 
consciente. Somos seguidores e amigos de Xesús nas 
palabras e nos feitos, na fe e nas obras. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante   A vida de Xesús demóstranos que vale máis 
compartir coas persoas dende a actitude do compromiso 
de cada día.  Pero non sempre pomos o mellor da nosa 
parte, por iso hoxe, antes de máis nada queremos pedir 
perdón e refacer a nosa relación con Deus 
 

Monitor/a 
 Perdón polas veces que non somos coherentes no que 

dicimos e no que facemos 
SEÑOR TEN PIEDADE DE NÓS 

 Perdón polas veces que non somos coherentes no que 
cremos e no que obramos  

CRISTO TEN PIEDADE DE NÓS 
 Perdón polas veces que non somos coherentes no que 

pensamos e no que vivimos  
SEÑOR TEN PIEDADE DE NÓS 

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 vida 
eterna. Amén. 

 
ORACIÓN PROPIA DO DÍA  
Celebrante Busquemos, no silenzo, o encontro con Deus 
e presentémoslle as nosas intencións para esta semana. 
Lembremos aos cristiáns que non se queren 
comprometer.  
(silenzo) 
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Deus, Noso Pai,  
Creador e Señor do universo,  
óllanos con bondade,   
e fai que experimentemos  
o poder da túa misericordia,  
para nos dedicarmos de todo corazón  
a facer realidade o evanxeo. 
Pedímoscho por Cristo, Noso Señor. 

    

2.- PROCLAMACIÓN DA  
PALABRA DE DEUS 

(sentad@s) a palabra de Deus proclámase dende o ambón 
 

Celebrante   Estes domingos fálasenos na Palabra de 
Deus da necesidade de ser coherentes na vida. 
Seguro que máis dunha vez tamén o comentamos 
entre nós. Escoitemos atentos o que hoxe nos 
quere dicir Deus a este respecto. 

 

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

resposta, queremos seguilo?, confiamos nel?. 
Espera de nós unha resposta coherente entre a 
vida e a fe. Proclamemos: 
♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

Monitor/a  
Credes en Deus Pai,   
que nos crea libres á súa semellanza para amar  
e para respostar con feitos e palabras  
ao seu benquerer?   

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesucristo, 
que nos convida a seguir os seus pasos  
coa valentía de saber que é dando vida  
como nos enchemos de vida?   

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo, 
que nos empuxa a ser coherentes  
enchendo con feitos a nosa fe?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa,  
comunidade que ao longo da historia  
testemuña a Xesús como o Mesías e Salvador  
que dá plenitude á vida resucitando?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante Acudamos a Xesús, o Mesías, que se 

entregou na cruz para enchernos de vida, e 
dicimos: ÉNCHENOS DE VIDA, SEÑOR 

 

Monitor/a   
 

1. Mira, Señor, polos pais e nais da nosa parroquia 
para que mostren con feitos a fe na que se 
comprometeron a educar os fillos. Recemos 
 

2. Mira, Señor, polos mozos e mozas da nosa 
parroquia para que sigan asumindo o protagonismo 
da súa vida dando razón do seu camiño de fe. 
Recemos 

 

3. Mira, Señor, polos nenos e nenas que nestes días 
comezan a escola, para que lles axude a medrar 
como persoas tolerantes e coherentes. Recemos 

 

4. Mira, Señor, por todos nós que agora compartimos 
esta celebración, para que sexamos exemplo de vida 
e fe para os demais. Recemos 
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5. Mira, Señor, por todos os homes, mulleres, nenos e 
nenas, refuxiados que foxen deixándoo todo. Que 
atopen no camiño solidariedade e dignidade.  
Recemos 

 

Celebrante   Señor, atende a nosa voz, non nos deixes 
da túa man, pois en Ti confiamos e de Ti queremos ser 
testemuñas, 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   Onda quen imos ir? Só Deus ten corazón de 

Pai, proclamémolo coa nosa oración.  
 

NOSO PAI … 
 
SIGNO DA PAZ 

Celebrante  A paz que ven de Deus e que nós 
transmitimos non pode ser un xesto cheo de 
rutina, ten que ser signo de coherencia e 
exemplo de irmandade.  
   Intercambiemos un saúdo de paz  

CANTO  ♫  nº 38 Que medre a paz 
 
COMUÑÓN 
Celebrante:   O Señor segue a reunirnos ao redor 

dunha mesa para que, compartindo, o 
descubramos. Saímos con decisión ao seu 
encontro pois é exemplo de vida coherente e 
comprometida.   

            Ditosos todos 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,  
ti concediches a túa Igrexa os dons eternos. 
Axúdanos a medrar no evanxeo,  
de xeito que con palabras e feitos  
sexamos testemuñas da vida de Xesucristo,  
noso Señor. Amén  

 

Xesús, o Mesías, nos pregunta quen é El para nós. Que 
resposta lle podemos dar hoxe despois desta 
celebración?  
 

Queremos dar unha resposta libre, coherente e 
responsable da nosa fe ante as persoas coas que 
convivimos? 
     
Que saibamos escoller aquelo que encha o noso corazón 
de vida, que seguro nos dará razóns para vivir a nosa fe 
de forma coherente e comprometida para con Deus e os 
demais.  
 
   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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