
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

16-17 de marzo do 2019 
 

II DOMINGO DO TEMPO DA CORESMA  

 

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 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. 

 

   No noso percorrido cara á Pascua imos encontrar 
tentacións, como víamos na celebración da semana  
pasada, pero tamén á luz da presenza do Pai nas nosas 
vidas, como nos mostra o Evanxeo de hoxe. 
   Os apóstolos acompañantes teñen con Xesús unha 
experiencia luminosa: a Transfiguración. 
 

   As nosas celebracións teñen que mostrarnos tamén a 
cada un de nós esa luz do Pai que se mostra en Xesús, 
teñen que ser experiencias luminosas que nos axuden a 
percorrer o noso camiñar casa á Pascua de Resurrección. 
Se non é así entón algo está a fallar, non estamos 
celebrando ben os nosos encontros con Deus e cos 
irmáns. 
   Revisemos as nosas celebracións para descubrir onde 
podemos mellorar nos nosos encontros comunitarios e 
ter ilusión para vivilos como luz para a nosa vida. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante:   A vida dinos que vale a pena compartir 
con todas as persoas de ben, persoas que coas súas 
palabras e feitos son luz no noso camiñar. E tamén nos 
mostra que nós moitas veces estamos lonxe de ser luz e 
exemplo para os demais. Por iso pómonos nas mans do 
Deus que perdoa e pedimos perdón. Xuntos rezamos: 
 

Eu confésome pecador diante de Deus 
omnipotente e tamén diante de vós, irmáns e 
irmás, pois teño pecado moito de pensamento, 
de palabra, de obra e de omisión; pola miña 
culpa, pola miña culpa, pola miña grandísima 
culpa, por iso lle pido á benaventurada Virxe 
María e a todos os anxos e santos do ceo, e a 
vós tamén, irmáns e irmás, que roguedes por 
min a Deus, noso Pai. 

 

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:  Rematamos a primeira parte da celebración 

presentando no silencio o que rebule no noso 
interior. Con todas as persoas que sufriron abusos 
na igrexa queremos ser unha voz de xustiza.  

 

 (silenzo) 
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Señor, noso Pai,  
Ti convídanos a escoitar a voz do teu Fillo amado.  
Alimenta coa túa Palabra a nosa fe  
e purifica os ollos do noso espírito,  
para que poidamos desfrutar  
da contemplación da túa gloria. 
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:  Alimentémonos co Pan da Palabra para 
fortalecer a nosa fe e percorrer o camiño da Coresma 
que nos levará á vivila Pascua con forzas renovadas. 
 
No Leccionario I – C  páxina 64                      LECTURA 

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO PAULO 
AOS FILIPENSES 

 

♫   nº  3 Unha xuntanza de amor         SALMO 
 

(en pé)  No Leccionario I – C  páxina 64        EVANXEO 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 

SEGUNDO LUCAS 
  
(sentad@s)       gardamos uns instantes de silencio para acoller 
a Palabra no corazón 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante:  Profesamos a fe querendo ser xentes de 

luz e esperanza no Deus que non defrauda. 
Dicimos:  

 

     ♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a  
 

Credes en Deus Pai,  
que nos chama na Coresma a anovar a vida,  
sentíndonos nas súas mans cheas de agarimo? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesucristo,  
que nos descubre a grandeza que habita  
en cada home e muller? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo,  
que nos fai resoar no noso interior  
a verdadeira igualdade  
de “fillos e fillas, amados de Deus”?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa,  
que acompaña a Cristo para poder testemuñar  
que os camiños de Deus son luminosos,  
liberadores, gratificantes? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe. 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
 

Celebrante:  Acheguémonos a carón do Deus que nos 
envolve coa nube do seu amor, e dicímoslle:  

DANOS A TÚA LUZ, SEÑOR 
Monitor/a  
 

1. Para que a luz de Deus alume na nosa vida 
acompañando a quen non atopa razóns para vivir, 
oremos  
 

2. Por Venezuela, Siria, e tantos e tantos pobos que 
sofren guerra e violencia, para que poidan contemplar 
luz e trato digno coas súas xentes, oremos 
 

3. Para que a Igrexa sexa faro lumieiro no camiño das 
persoas que esperan xustiza ante os abusos, oremos 
 

4. Polas persoas que son ou foron luz e exemplo no 
coidado destas terras nas que vivimos, oremos 

 

5. Polas mulleres que están na procura de que alguén 
lles dea unha man, ou unha palabra de ánimo, oremos  

 

6. Polos seminaristas, para que aproveiten este tempo 
de formación para poderen ser verdadeiros servidores 
nas parroquias do mañá, oremos 
 

Celebrante:  Señor, sácanos do lugar das sombras, 
lévanos ao alto, ao encontro contigo, para que 
tamén hoxe descubramos a gloria á que nos 
chamas. Por Cristo, noso Señor. Amén. 
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante:  Supliquemos a aquel “que está no ceo” e 
no noso camiño da vida, alentando os nosos pasos. 
Rezando cos demais e polos demais dicimos  

NOSO PAI … 
 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante  A Coresma esíxenos esforzo de 

reconciliación, non hai volta a Deus crible sen volta 
auténtica aos demais, á comunidade. Co saúdo de 
paz queremos tender pontes aos demais e, así, a 
Deus mesmo. É a nosa aposta pola igualdade. 

CANTO ♫  nº 38 Fagamos a paz irmáns 
 

COMUÑÓN 
Celebrante:   A comuñón é o signo de que somos un 

pobo que avanza xunto para ter experiencia 
propia de Deus. No alto do monte do encontro 
comunitario El segue a iluminar a nosa realidade 
humana coas cores da gloria. Ditosos nós 
convidados a este pan do Señor.  

     Señor, eu non son merecente de que entres no 
meu fogar pero unha palabra túa abonda para 
me salvar 

CANTO    nº 41 Quen nos vai separar de Ti. 
 

7 

4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
 

Celebrante    
 

Señor,  
dámosche grazas  
porque ao celebrar cada semana a fe  
nos fas descubrir a gloria das nosas vidas,  
reflexo da gloria de Xesús  
e anticipo daquela gloria, definitiva,  
á que nos chamas,  
Por Cristo, noso Señor. 

 

    Con Xesús queremos percorrer este camiño da 
Coresma. 
 

Con Xesús queremos vivir as nosas celebracións 
como unha experiencia luminosa e de encontro con 
Deus e cos irmáns. 
 

Con Xesús queremos participar na súa 
Transfiguración e facermos tamén luz e camiño cara á 
Pascua. 

 

   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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