
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

6-7 de abril do 2019 
 

V 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 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. 
   Chegamos ao último domingo da Coresma. 
Recorremos este camiño seguindo as pegadas de Xesús, 
pero aínda non chegamos á meta. Hai que seguir, coma 
San Paulo, deixando atrás o pasado e mirando cara ao 
futuro. 
   Nesta xornada, Xesús abre unha porta nova á nosa 
vida coa realidade do sufrimento da muller condenada 
pola multitude. Algúns aproveitaban a lei e a tradición 
para acusar e condenar. Tamén como hoxe en día. Xesús 
fai recapacitar, non sinalar aos outros, e mostra que 
todos temos algo no noso interior do que avergonzarnos  
antes que xulgar e condenar aos demais.  
   Se Deus sempre nos da novas oportunidades e nos 
acolle coma fillos a pesares dos nosos erros, quen somos 
nós para xulgar e condenar aos nosos irmáns? 
   O evanxeo de hoxe tamén nos axuda a ter presentes na 
nosa celebración a tantas mulleres que precisan do noso 
compromiso ante a violencia de xénero e a desigualdade. 
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ACTO PENITENCIAL 
 
Celebrante:   Invoquemos agora misericordia de Deus 
porque non queremos ser unha igrexa que acusa e 
condena, senón unha igrexa atrevida para pedir perdón 
polos nosos erros. 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 mulleres que sofren pola súa 
condición a violencia de xénero e as que son 
marxinadas na sociedade e mesmo na igrexa. 

 

 (silenzo) 
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Pai Bo, pómonos nas túas mans 
coa dor de recoñecer que temos pecado contra Ti, 
e coa alegría de saber que, mesmo así, nos amas; 
concédenos experimentar sempre  
a túa misericordia  
e saber anunciar a todos o teu amor.    
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:  Escoitemos con atención a Palabra para 
recoñecer o amor do  Pai cara a nós e aos nosos irmáns 
sentindo a ledicia do perdón e a acollida. 
 
No Leccionario I – C  páxina 74                      LECTURA 

LECTURA DA CARTA DE PAULO AOS 
FILIPENSES 

 

♫   nº  7 Andarei na presenza do Señor        SALMO 
 

(en pé)  No Leccionario I – C  páxina 75        EVANXEO 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 

SEGUNDO XOÁN 
 (sentad@s)       gardamos uns instantes de silencio para acoller 
a Palabra no corazón 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante:  Deus Pai sempre está disposto á 

misericordia e o perdón do corazón arrepentido, 
por iso nós cremos nel e o proclamamos cantando 
con alegría. Dicimos:  
     ♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 

Monitor/a  
 

 Credes en Deus Pai, 
que perdoa, que acolle e ama, que espera sempre?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

 Credes en Xesucristo,  
que nos descubre a salvación como festa de encontro,  
e o perdón como o mellor camiño de Liberación? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

 Credes no Espírito Santo,  
que, no noso interior, nos descubre a nosa vida  
como necesitada de Deus  
e nos dá a coraxe de mirar ao futuro con esperanza?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

 Credes na igrexa,  
comunidade que anuncia e constrúe  
camiños de reconciliación entre as persoas e os pobos 
sabéndose na responsabilidade de facelo mellor  
á beira das mulleres? 
 

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

Celebrante:  Acheguémonos a carón do Deus que se 
conmove polas nosas miserias, acudamos con confianza, 
e digamos:     CONFIAMOS NO TEU AMOR 
 

Monitor/a  
 

1. Pola Igrexa para que neste tempo de graza, 
saibamos botar fora a hipocresía e as aparencias que 
con frecuencia habitan entre nós. Oremos  

 

2. Polos que a sociedade exclúe e marxina, 
amparándose en leis e tradicións que escravizan. 
Oremos 

 

3. Para que descubramos o evanxeo como unha 
palabra viva, aínda por pronunciar e non un 
monumento de intolerancia. Oremos 

 

4. Polos que non saben perdoar e camiñan arrastrando 
as cadeas dos seus prexuízos e resentimentos. 
Oremos  

 

5. Polas nosas parroquias, para que sexan lugar onde 
todos e todas se sintan acollidos e valorados, por ser 
imaxe de Deus, e non polos seus erros. Oremos 

 

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

Celebrante:  Verte Señor o teu amor sobre todos nós e 
sobre os que necesitan de Ti. Pedímoscho por 
Cristo, noso Señor. Amén. 
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante:  Ninguén está libre de pecado, por iso 

precisamos dicir “perdóanos”, ninguén pode estar 
excluído do noso perdón, por iso dicimos “coma 
tamén nós perdoamos”. Así rezamos agora coma 
Xesús ensinou: NOSO PAI … 

 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante  Vaite en paz e non peques, dille Xesús á 

muller do Evanxeo, non pode existir reconciliación 
se non temos a coraxe de, antes, darnos a paz. 
Facémolo agora coma irmáns 

CANTO ♫  nº 38 Fagamos a paz irmáns 
 

COMUÑÓN 
Celebrante:   Xesús escrebe na terra, onde as palabras 

se van co vento.  Nós os cristiáns non somos 
servidores de palabras mortas, senón de Cristo-
Palabra viva en nós. A comuñón expresa ese 
refacer o trato con El, descubrir o que nos pide 
hoxe. Ditosos nós convidados a 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 41 Quen nos vai separar de Ti. 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
 

Celebrante    
 

Señor, ti que alumeas o corazón de todos  
para que descubran os camiños do teu fogar, 
modela os nosos corazóns e a nosa vida  
para sermos comunidade  
que vive na festa da reconciliación, e do perdón.  
Por Cristo, noso Señor. 
 

 

    Hoxe queremos continuar o noso camiño cara a 
Pascua da man de Xesús que acolle e perdoa. 
 

Coma El non queremos quedarnos en leis e 
tradicións que oprimen e non teñen en conta ás persoas. 

 

Aprendamos pois a non xulgar e condenar sen ter 
en conta a cada persoa, e medremos no esforzo de 
seguir loitando polas mulleres que non son tratadas con 
dignidade. 

 
 

   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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