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GUIÓN LITÚRXICO EUCARISTÍA
 (A modificar, completar… en cada diocese. Cada comunidad parroquial ou grupo

elixe os cantos para a Eucaristía segundo as súas posibilidades)

 MONICIÓN DE ENTRADA:

Benvidas/Benvidos  a  esta  Eucaristía  co  marco  de  fondo  da  celebración  o  “día  da
muller”. 

No libro de Xudith a frase “O Señor Deus fíxoo pola man dunha muller”, lémbranos
algo que mostra a Historia da Salvación e é que o noso Deus, nese modo seu de
actuar na historia, desde abaixo e desde a marxe, desde quen non teñen poder, nin
lugar,  nin  palabra  recoñecidos,  actuou  moitas  veces  a  través  de  mulleres  que,
rompendo o marco estreito en que as encerraba a súa cultura ou a sociedade do seu
tempo, tomaron a palabra, ocuparon un lugar, activaron o seu poder para salvar ou
mellorar non só as súas vidas senón as do seu pobo. Así seguiu sendo ao longo de
toda a historia. Así segue sendo hoxe tamén. 

Por iso, celebrar este día é clamar pola dignidade, a igualdade real e a equidade en
todos os ámbitos; é loitar pola desaparición de todo tipo de discriminación. É loitar
contra a pobreza, o atropelo e é esixir que termine toda violencia contra o corpo das
mulleres. 

É, en definitiva, pedir e traballar por un mundo máis igualitario no que se respecte o
dereito das mulleres. 

ACTO PENITENCIAL: 

Por  non  recoñecer  e  valorar  á  muller  no  rol  que  desempeña  como  impulsora  do
cambio social. 
SEÑOR, TEN PIEDADE DE NÓS. 

Por non poñer fin ás desigualdades das mulleres no mercado laboral  e acabar coa
brecha salarial. 
CRISTO, TEN PIEDADE DE NÓS. 

Pola  precariedade  laboral  que  sofren  miles  de  persoas  e  que  segue  tendo
maioritariamente rostro de muller. SEÑOR, TEN PIEDADE DE NÓS.
 

MONICIÓN ÁS LECTURAS: 

As lecturas correspondentes a este mércores no que estamos xa dentro da Coresma
fálannos do sufrimento, da calumnia, do desprezo que en ocasións se sofre…, pero
tamén e, sobre todo, da confianza en Deus. 

Moitas  veces,  do mesmo xeito que o profeta,  sentimos na nosa vida esa falta  de
aceptación por parte dos demais, ese recibir mal polo ben que fixemos ou intentamos
facer. Que isto non nos desanime. Sigamos como Xeremías pedindo clemencia e amor
para os nosos detractores. 

http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/


www.iglesiaporeltrabajodecente.org

8 de marzo de 2023

No Evanxeo, S. Mateo nárranos como Xesús vai explicando aos seus discípulos o que
vai ocorrer con El. A nai de Santiago e Xoán, lonxe de entender, solicita os mellores
postos para os seus fillos. 

PRIMEIRA LECTURA: Lectura do libro de   Xeremías 18, 18-20  
Eles dixeron:

«Veña, tramemos un plan contra Xeremías porque non faltará a lei do 
sacerdote, nin o consello do sabio, nin o oráculo do profeta. Veña, imos falar 
mal del e non fagamos caso dos seus oráculos». 

Faime caso, Señor, escoita o que din os meus opoñentes. 
Págase o ben co mal?, 
pois me cavaron unha fosa! 
Lembra que estiven diante túa, 
pedindo clemencia por eles, 
para apartar o teu cólera. 

Salmo   Sal 30, 5-6. 14. 15-16  
     R/. Sálvame, Señor, polo teu misericordia 

Sácame da rede que me tenderon, 
porque ti es o meu amparo. 
Ás túas mans encomendo o meu espírito: 
ti, o Deus leal, librarasme. R/. 

Oio o murmurar da xente, 
e todo me dá medo; 
conxúranse contra min 
e traman quitarme a vida. R/. 

Pero eu confío en ti, Señor; dígoche: 
«Ti es o meu Deus». 
Na túa man están os meus azares: 
líbrame dos inimigos que me perseguen. R/. 

EVANXEO: Lectura do evanxeo segundo San Mateo (20, 17-28) 

Naquel tempo, subindo Xesús a Xerusalén, tomando aparte aos Doce, díxolles polo 
camiño: «Mirade, estamos a subir a Xerusalén, e o Fillo do home vai ser entregado 
aos sumos sacerdotes e a escríbalos, e condenarano á morte e entregarano aos 
gentiles, para que se burlen del, azóuteno e o crucifiquen; e ao terceiro día 
resucitará». 
Entón achegóuselle a nai dos fillos de Zebedeo cos seus fillos e prostrouse para 
facerlle unha petición. El preguntoulle: 
«Que desexas?». 
Ela contestou: 
«Ordena que estes dous fillos meus senten no teu reino, un á túa dereita e o outro á 
túa esquerda». Pero Xesús replicó: 
«Non sabedes o que pedides. 
Podedes beber o cáliz que eu hei de beber?». 
Contestaron: 
«Podemos». 
El díxolles: 
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«O meu cáliz beberédelo; pero sentar á miña dereita ou á miña esquerda non me toca
a min concedelo, é para aqueles para quen o ten reservado o meu Pai». 
Os outros dez, ao oír aquilo, indignáronse contra os dous irmáns. E chamándoos, 
Xesús díxolles: 

«Sabedes que os xefes dos pobos os tiranizan e que os grandes os oprimen. 
Non será así entre vós: o que queira ser grande entre vós, que sexa o voso 
servidor, e o que queira ser primeiro entre vós, que sexa o voso escravo. 
Igual que o Fillo do home non veu a ser servido senón a servir e a dar a súa 
vida en rescate por moitos». 

ORACIÓN UNIVERSAL 
No Evanxeo son moitas as mulleres que se achegan a Xesús para facerlle algunha
petición, Xesús encomia nelas a súa fe,  como elas dirixamos con fe firme, a nosa
súplica ao Pai. 

1. Polo Papa Francisco: para que o Espírito de Deus ilumíneo e fortaleza na
súa misión de conducirnos e confirmarnos na fe en Xesucristo, roguemos ao
Señor. 

2. Pola paz do mundo: para que a xustiza e a concordia reinen no corazón de
todos, roguemos ao Señor. 

3. Polos enfermos e cuantos sofren por calquera necesidade: para que atopen
a axuda e solidariedade que necesitan, roguemos ao Señor. 

4. Polas mulleres que sofren a agresión verbal e física, polo simple feito de ser
muller, roguemos ao Señor. 

5. Polas persoas que son vítimas da “Trata de persoas”,  para calquera dos
seus  fins:  sexual,  laboral,  comisión  de  delitos,  matrimonios  forzados,
mendicidade, roguemos ao Señor. 

6. Por  nós  os  que  celebramos  a  Eucaristía:  para  que  sexamos  sempre
defensores dos dereitos de todas as persoas e traballemos pola igualdade
laboral e salarial, roguemos ao Señor. 

ORACIÓN DESPOIS DA COMUÑÓN 
Cremos na bondade e o valor das mulleres, 
na súa forza e saúde, 
na súa capacidade de chorar, rir e celebrar, 
na súa capacidade de responder á vida, 
de pensar, amar, resistir, apoiar, traballar. 
Recadadoras de froitos, campesiñas, criadoras, 
educadoras, pioneiras, tecedoras, costureiras, 
obreiras, nais, científicas, médicas, 
amas de casa e economistas, 
traballadoras ocultas sen salario en casa 
e traballadoras asalariadas fóra de casa. 
Recoñecemos e celebramos esta diversidade 
e esperamos o día en que todas as mulleres 
poidan expresarse como son, 
compartindo os beneficios da vida e o traballo. 
Queremos traballar por un tempo 
en que a violencia e a desigualdade desaparezan 
e homes e mulleres podamos amar e ser amados, 
e o traballo, a riqueza e a dignidade sexan xustamente compartidos. 
AMÉN 

(Suxerimos ler o Manifesto ao terminar a Eucaristía) 
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