
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

23-24 de marzo do 2019 
 

III 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. 

 

   Neste camiñar pola Coresma, Xesús vai pondo a nosa 
consideración distintas circunstancias da nosa vida para 
que cheguemos a convencernos que temos que converter 
o noso corazón cara a Deus. 
 

   Hoxe o Deus que nos mostra o evanxeo vai buscar 
froito a unha figueira e non o atopa.  O campesiño pide 
ao Señor que espere outro ano máis a que a figueira dea 
froito. Nós somos esa figueira e temos que dar froitos. 
 

   Deus é paciente, é o Deus misericordioso, grande en 
perdón e agarimo para con todos. El volve cada ano 
neste tempo da coresma en busca dos nosos froitos de 
humanidade. 
 

   Compartamos esta celebración sentíndonos acollidos 
polo Deus Pai que nos quere e que segue esperando 
pacientemente que a nosa vida dea froitos abondosos. 
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ACTO PENITENCIAL 
 
Celebrante:   Xesús nos mostra a un Deus paciente cos 

nosos erros, que quere que nós tamén vivamos o 
perdón e o amor aos nosos irmáns. Por iso pedimos 
a misericordia de Deus e perdoámosmos uns a 
outros. 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 que esixe xustiza.  

 

 (silenzo) 
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Deus, Noso Pai,   
celebramos un ano máis os días de coresma  
coa mirada posta na Pascua do teu Fillo. 
Concédenos que as vivenzas destes días 
sirvan para facer minguar as sedes de perdón  
de tantos homes e mulleres necesitados de xustiza, 
cariño e compaña. 

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 a vivir a Pascua con forzas renovadas. 
 
No Leccionario I – C  páxina 66                      LECTURA 

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO PAULO 
AOS FILIPENSES 

 

♫   nº  3 Unha xuntanza de amor         SALMO 
 

(en pé)  No Leccionario I – C  páxina  68       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 nun Deus que espera a 

nosa conversión para ser sementes e froitos de 
esperanza para os nosos irmáns. Dicimos:  
     ♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 

Monitor/a  
 

Credes en Deus, Pai cheo de misericordia, que nos 
acolle e nos perdoa?  

Creo, Señor, 
 pero aumenta a miña fe 

 

Credes en Xesús, que nos convida a ser palabras e feitos 
para os demais sabéndonos chamados a dar froitos 
compartindo e dando unha man? 

Creo, Señor,  
pero aumenta a miña fe 

 

Credes no Espírito de Deus que nos alenta para vencer 
as tentacións dos odios, das vinganzas, do devolver mal 
por mal?  

Creo, Señor,  
pero aumenta a miña fe 

 

Credes na igrexa, comunidade que necesita superar a 
tentación de xulgar, condenar e castigar para ser signo 
de perdón, de acollida e de misericordia? 

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

Celebrante:  Con actitude orante, e sinceridade de 
corazón, queremos, Señor, compartir as nosas 
preocupacións e ledicias, e facémolo dicindo:  

GRAZAS SEÑOR POR ACOLLERNOS 
 

Monitor/a  
 

1. Pola Igrexa, por todas as comunidades cristiás, para 
que vivamos dende a acollida, o diálogo e a 
tolerancia. Oremos  

 

2. Polas persoas resentidas, que nin esquecen nin 
perdoan, para que nós á súa beira nos esforcemos en 
unir e agarimar. Oremos 

 

3. Por todas as persoas baleiras de froitos e que viven 
na rutina do de todos os días, para que por nós 
descubran a novidade de cada xornada. Oremos 

 

4. Por todas as persoas que viven dos froitos do 
campo, e que tantas veces non ven recompensados 
os seus esforzos. Oremos  

 

5. Pola igrexa, que nestes días pasa por camiños de 
misericordia alentados polo facer do Papa 
Francisco. Oremos 

 

Celebrante:  Grazas Señor porque hoxe acolles as nosas 
pregarias e desexos axudándonos a vivir sendo 
testemuñas do evanxeo de Cristo, noso Señor. 
Amén. 
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante:  Rezamos agora sabendo que é necesario  
converterse e cambiar para dar froito; pero non dende o 
medo, o temor ou o castigo, senón dende o 
agradecemento de sabérmonos salvados e agarimados 
por un Deus paciente que camiña ao noso lado. Rezando 
cos demais e polos demais dicimos:    NOSO PAI … 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante  As nosas mans tendidas uns para os outros 

expresan a nosa vontade de ser coherentes nos 
feitos; expresan o noso querer dar froito, por iso con 
corazón de irmáns e irmás que se aman démonos a 
paz  

CANTO ♫  nº 38 Fagamos a paz irmáns 
COMUÑÓN 
Celebrante: Participar nesta celebración é 

comprometer a vida en construír un mundo que 
sexa compartido, un mundo que como camiño ten 
o de amar e facer ben aos demais para dar froitos. 
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. 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
 

Celebrante    
 

Deus, noso Pai, 
ti aliméntasnos co pan da vida,  
que enche a nosa fe, fai medrar a esperanza  
e enfortece a nosa caridade. 
Axúdanos a ter sempre sede do evanxeo de Xesús,  
e a esperarmos cun corazón alegre e purificado  
a celebración da Pascua,  
que deu sentido á súa vida e enche as nosas. 
Por Cristo, noso Señor. 

 

    Con Xesús queremos converternos e dar froitos 
nesta Coresma. 
 

Con Xesús queremos vivir a experiencia dun Deus 
paciente e misericordioso que espera e perdoa sempre 
aos seus fillos. 
 

Con Xesús seremos quen de facernos portadores 
de perdón e misericordia para os nosos irmáns. 

 

   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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