Subsidio litúrxico para a celebración da Santa Misa
A asemblea reúnese no adro da igrexa
Monición de entrada
O papa Francisco estableceu que este III domingo do Tempo ordinario sexa celebrado como o
«Domingo da Palabra de Deus». O papa convídanos a fortalecer os lazos cos xudeus e a rezar pola
unidade dos cristiáns, recoñecendo como «a Sagrada Escritura indica aos que se poñen en actitude
de escoita o camiño a seguir para chegar a unha auténtica e sólida unidade».
Xesucristo resucitado, Palabra de Deus feita carne, segue querendo achegarse a nós como luz que
ilumina e orienta os nosos pasos. El, presente onde dous ou máis nos reunimos no seu nome, sáenos
ao paso como fixo no seu día cos discípulos de Emaús, faise o encontradizo e ábrenos o
entendemento para que a súa Palabra inflame os nosos corazóns e impúlsenos a anunciar a boa e
alegre noticia do amor de Deus.
No adro ou pórtico da igrexa, o sacerdote saúda ao pobo como de costume e procédese á lectura
do salmo 119 (118), intercalando a seguinte resposta:
R. Lámpada é a túa palabra para os meus pasos, luz no meu camiño.
Lámpada é a túa palabra para os meus pasos,
luz no meu camiño;
xúroo e cumprireino:
gardarei os teus xustos mandamentos;
estou tan aflixido!
Señor, dáme vida segundo a túa promesa.
R. Lámpada é a túa palabra para os meus pasos, luz no meu camiño.
Acepta, Señor, os votos que pronuncio,
ensíname os teus mandatos;
a miña vida está sempre en perigo,
pero non esquezo a túa vontade;
os malvados tendéronme un lazo,
pero non me desviei dos teus decretos.
R. Lámpada é a túa palabra para os meus pasos, luz no meu camiño.
Os teus preceptos son a miña herdanza perpetua,
a alegría do meu corazón;
inclino o meu corazón a cumprir as túas leis,
sempre e cabalmente.
R. Lámpada é a túa palabra para os meus pasos, luz no meu camiño.
Despois da lectura deste salmo, iníciase a procesión de entrada encabezada pola Escritura Sacra
(Evanxeliario ou leccionario, que porta o diácono ou o sacerdote) acompañada por dous cirios
acesos, mentres se entoa o canto de entrada.
Á súa chegada ao presbiterio, deposítase o libro nun lugar destacado e preparado previamente,
onde pode permanecer durante todo o ano. Xunto ao libro convén colocar unha lámpada acesa,
resaltando así a súa presenza no medio da comunidade.

Desde a sede, o sacerdote continúa co acto penitencial, que pode ser o seguinte:
Acto penitencial
- Ti, que es a Palabra feita carne, que quixeches compartir a nosa pequenez e establecer diálogo con
todos: Señor, ten piedade.
- Ti, que es a Palabra que viñeches a iluminar a todo home que vén a este mundo: Cristo, ten
piedade.
- Ti, que es o único a quen acudir porque tes palabras de vida eterna: Señor, ten piedade.
Liturxia da Palabra
Despois da oración colecta todos sentan. Os lectores e o salmista achéganse ao lugar onde se
atopa o leccionario e achégano ao sacerdote. O sacerdote, de pé, toma o leccionario, móstrao ao
pobo e di:
Resoe sempre nesta casa a Palabra de Deus, para que coñezades o misterio de Cristo e realícese a
vosa salvación dentro da Igrexa.
R. Amén.
Logo, o sacerdote entrega o leccionario ao primeiro lector. E os lectores e o salmista diríxense ao
ambón, levando o leccionario á vista de todos.
Convén dar a maior solemnidade posible á proclamación da Palabra de Deus neste domingo, co
fin de remarcar a súa centralidade na comunidade e importancia na liturxia. Pode facerse
mediante o canto do salmo responsorial, incensando o Evanxeliario...
Oración dos fieis
Oremos a Deus Pai, que nos enviou ao seu Fillo, Boa Noticia para o mundo:
1. Pola Igrexa e todos os que a formamos; polo papa Francisco, o noso bispo Alfonso, os nosos
sacerdotes, diáconos, lectores e demais ministros da Palabra, para que sempre e en primeiro lugar
sexamos oíntes e servidores do Evanxeo, roguemos ao Señor.
2. Polos que recibiron na Igrexa o encargo de transmitir a Palabra de Deus: os exegetas, que a
interpretan; os teólogos, que profundan o seu sentido; os pastores e os catequistas, que a anuncian;
para que saiban actualizala, iluminando a vida dos oíntes, roguemos ao Señor.
3. Polos que escoitan a Palabra de Deus por primeira vez; para que sexan capaces de descubrir ao
que é a Boa Noticia para os pobres, a luz para os cegos, a liberdade para os oprimidos, roguemos ao
Señor.
4. Pola nosa Diocese e a nosa comunidade cristiá; para que todas as súas iniciativas e proxectos
pastorais busquen levar a luz, o sal e a alegría do Evanxeo a todos os recunchos da nosa sociedade,
roguemos ao Señor.
5. Por todos os que celebramos cada domingo a Eucaristía e podemos saciar a nosa sede nas
palabras de vida eterna que nos ofrece Xesús; para que, transformados, sexamos testemuñas da
alegría do Evanxeo, roguemos ao Señor.

Señor, Deus noso,
cheguen á túa presenza os desexos dos nosos corazóns
e as súplicas dos nosos beizos.
Por Xesucristo, o noso Señor.
Bendición final
Ao despedir á asemblea, o sacerdote pode lembrar dúas cousas: unha, que os cristiáns somos
discípulos misioneiros; discípulos que escoitamos a Xesús e misioneiros que o anunciamos, para o
que é conveniente e necesario levar no corazón e ter en casa a Sagrada Escritura.
E dous, lembrar que ao dicir "podedes ir en paz" significa que como bautizados participamos do
sacerdocio real de Xesucristo e, por tanto, o que vimos e oímos na celebración levámolo á nosa
vida cotiá.
Suxestións para o canto (entre paréntese enlaces para acceder ás partituras):
A túa palabra
(Popular)
A túa palabra é o meirande ben,
dáno-la esperanza mantennos na fe,
dáno-la esperanza mantennos na fe.
(https://nosanaicinhadoceo.webnode.es/musica-galega/c/a-tua-palabra/)

A túa palabra, Señor
(Xosé Cruz Romero)
A TÚA PALABRA, SEÑOR, VEÑO ESCOITAR:
TI TES PALABRAS DE VIDA ETERNA.
1. A lei do Señor é Santa,
reconforta o espírito.
Os mandamentos do Señor son xustos,
adoutrinan ós ignorantes.
2. Os mandamentos do Señor son rectos,
aledan sempre o corazón.
A lei do Señor é nidia,
enche de luz os nosos ollos.
3. A vontade do señor é firme,
non se torcen endexamais.
Os mandamentos do Señor son verdadeiros,
son eternamente xustos.
(https://nosanaicinhadoceo.webnode.es/musica-galega/c/a-tua-palabra-senor/)

A palabra do Señor
(Xosé Ramón Estévez)
A palabra do Señor éche o máis grande que temos,
que nos guía nesta vida e lévanos cara o ceo,
e lévanos cara o ceo, a palabra do Señor.
- Polas verbas de salvación que escoitamos agora,
todos xuntos, bendigamos a Deus.
- Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia.
(https://nosanaicinhadoceo.webnode.es/musica-galega/c/a%20palabra%20do%20se%c3%b1or/)

O Evanxeo é a Palabra
O Evanxeo é a Palabra
de tódalas culturas,
Palabra de Deus
na lingua da xente (BIS)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA (bis)
O Evanxeo é a chegada
de tódolos camiños,
presenza de Deus
na marcha da xente (BIS)
O Evanxeo é o destino
de toda a historia,
historia de Deus
na historia da xente (BIS)

