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1. ACOLLIDA 

Na mesa do comedor familiar poñemos un mantel, e no centro a cruz, cunha vela acesa e as ramas do 
domingo anterior; ademais nun prato pequeno, o pan que compartimos na comida familiar ou unha copa con 
viño. Tamén podemos poñer un sobre con algún diñeiro para compartir cos pobres. 

 
Nai: Amigos, nesta tarde santa, á mesma hora na que Xesús se reuniu cos seus discípulos para celebrar a Cea 
Pascual; nós, como comunidade crente, unímonos tamén á súa Mesa, revivindo aquel momento entrañable. 
Xesús, sabía que aquela era a súa "derradeira cea" antes de morrer. Por iso antes de despedirse dos seus, 
quixo resumir cuns xestos todo o sentido da súa vida e da súa Palabra: partiu o pan, repartiu o viño da copa, 
botou auga nunha almofía e púxose a lavarlles os pés aos que estaban con El. Desde entón, xeracións de 
cristiáns, conservaron vivos estes recordos e transmitíronos ata nós.  
Pai: No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Que o amor de Deus se derrame nos nosos corazóns; que a 
paz e a alegría do Señor, encha as nosas vidas; e que a forza do Espírito Santo, sexa connosco.  
Todos: Amén. 

 

  2. ACTO PENITENCIAL 

Nai: Chegamos ao final da Coresma. Un camiño de conversión persoal, de cambio interior, que nos conduciu 
aos días santos da nosa redención. Como expresión deste camiño dicimos: 

Todos: Eu confeso ante Deus todopoderoso… 

 

  3. PALABRA DE DEUS – LEMBRANZAS DA CEA Do SEÑOR 

Nai: San Paulo nárranos a primeira Eucaristía aquela tarde de Xoves Santo hai dous séculos. Pronto Cristo 
dará a súa vida por nós. Mais na Eucaristía, perpetúase a súa presenza viva e real ata o fin dos séculos. É o Pan 
vivo que nos dá vida eterna. No evanxeo Xesús déixanos un mandato: “Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo”. Ao lavar os pés aos seus discípulos dános exemplo desa nova forma de amar. 

 

Fillo 1: Lectura da primeira carta do apóstolo san Paulo aos Corintios 11, 23-26:  

 
Irmáns: Eu recibín unha tradición, que procede do Señor e que 

canda min vos transmitín: que o Señor Xesús, na noite en que ía ser 
entregado, tomou pan e, pronunciando a Acción de Grazas, partiuno e 
dixo: «Isto é o meu corpo, que se entrega por vós. Facede isto en 
memoria miña». O mesmo fixo co cáliz, despois de cear, dicindo: 
«Este cáliz é a nova alianza no meu sangue; facede isto cada vez que 
o bebades, en memoria miña». Por iso, cada vez que comedes deste 
pan e bebedes do cáliz, proclamades a morte do Señor, ata que volva. Palabra do Señor.  

 
Fillo 2: Lectura do santo Evanxeo segundo san Xoán 13, 1-15:  

Antes da festa da Pascua, sabendo Xesús que chegara a súa hora de pasar deste mundo ao Pai, 
tendo amado os seus que estaban no mundo, amounos ata o extremo. 
Estaban ceando… e Xesús, sabendo que o Pai puxera todo nas súas mans, que viña de Deus e a Deus 
volvía, levántase da cea, quítase o manto e, tomando unha toalla, cínguea; logo bota auga na almofía 
e ponse a lavarlles os pés aos discípulos, secándollos coa toalla que se cinguiu. 
Chegou a Simón Pedro, e este dille: «Señor, lavarme os pés ti a min?». Xesús replicoulle: «O que eu 
fago, ti non o entendes agora, pero comprenderalo máis tarde». Pedro dille: «Non me lavarás os pés 



xamais». Xesús contestoulle: «Se non che lavo, non tes parte comigo». Simón Pedro dille: «Señor, non 
só os pés, senón tamén as mans e a cabeza». Xesús dille: «Un que se bañou non necesita lavarse máis 
que os pés, porque todo el está limpo. Tamén vós estades limpos, 
aínda que non todos». Porque sabía quen o ía a entregar, por iso 
dixo: «Non todos estades limpos».  

Cando acabou de lavarlles os pés, tomou o manto, púxollo outra 
vez e díxolles: «Comprendedes o que fixen convosco? Vós 
chamádesme ?o Mestre? e ?o Señor?, e dicides ben, porque o son. 
Pois si eu, o Mestre e o Señor, laveivos os pés, tamén vós debedes 
lavarvos os pés uns a outros: deivos exemplo para que o que eu 
fixen convosco, vós tamén o fagades». Palabra do Señor. 

 
REFLEXIÓN ORANTE (pódese poñer música de fondo). 
-O REGALO DA EUCARISTÍA. Xesús déusenos, entregouse a nós e por nós. quedou no pan e no viño para nós. 

Todo un Deus cabe nun anaco de pan, Xesús faise alimento Canto amor! Deámoslle grazas. Valoro a 
eucaristía? Sinto a súa presenza? Como participo nela? 

 -O MANDAMENTO DO AMOR. Todo un Deus aos pés da humanidade, o Señor axeónllase aos pés do mundo… 
Fermosa lección de servizo, amor e humildade. E a min cústame dobrarme ante o que me necesita… Xesús 
ensíname que o ADN do cristián é o amor ao próximo. Como vivo este amor? Vivo para servir? Comparto en 
Cáritas algo para os que estes días de confinamento non teñen o mínimo?  

 
Tamén se podería utilizar para a reflexión un destes vídeos:  
- Última Cea, película, subtitulada: https://www.youtube.com/watch?v=WReYE5t05dY 
-Historias de amor, Xoves Santo, Verbo Divino 2020,reflexión: http://www.quierover.org/watch.php?vid=e24584746 

 

 
 

Nai:  

QUEDAS, SEÑOR no pan, para acougar a nosa fame espiritual. E, cando te vemos partir e repartir así a hogaza, 
vemos que nos amas ata o extremo, que o teu Corpo se desangra para que nós os teus amigos, teñamos 
asegurado alimento no noso camiñar.  
QUEDAS, SEÑOR, e ao quedarte entre nós, falo como o que sempre serve e se dá. Como o que, axeonllándose 

ou inclinándose nos indica que o camiño da humildade é o segredo para chegarnos ata Deus e para mitigar 
penas e sufrimentos.  

QUEDAS, SEÑOR, para que, sen verte, te adoremos no teu Corpo e no teu Sangue. Quedas para que, ao levar o 
pan ata o teu altar, nos acordemos que é signo da túa presenza. Quedas para que, ao repartilo entre os 
necesitados, comprendamos que é sacramento da túa presenza.  

QUEDAS, SEÑOR e déixasnos un mandamento: Amádevos! E suxíresnos un camiño: O servizo! E quédaste para 
sempre: A Eucaristía! E es, sacerdote que ofrece. E es, sacerdote que se ofrece por toda a humanidade. 
Grazas, Señor.  

Creo en ti Xesús, fíome de ti. Ti es o amor da miña vida. Únome á túa entrega, ao don de ti mesmo. 
Abandónome ao teu amor. Quero partir o teu pan e beber o teu viño, cos meus irmáns.  

 
Pai: Señor Xesucristo que cada domingo convídasnos a participar do pan da eucaristía, lembrando a túa 

entrega na cruz. Confeso e creo, Señor, que estás realmente presente no Sacramento do Altar. Ámote 
sobre todas as cousas e desexo recibirte na miña alma. Pero como agora non podo recibirte 
sacramentalmente, ven polo menos espiritualmente ao meu corazón.  

Todos: Amén.  
Nai: Cos brazos abertos e elevados ao Pai, como Xesús na cruz, digamos a oración que el nos ensinou: Noso 

Pai…  
Nai: Que o Señor nos bendiga e nos garde de todo mal.  
Todos: Amén.  

Canto de Youtube: “Lava os meus pés” de Marcelo Cid ou “Eu vin chorar a Deus” de Nati Mistral.  
 

 
  4. ACCIÓN DE GRAZAS 

https://www.youtube.com/watch?v=WReYE5t05dY
http://www.quierover.org/watch.php?vid=e24584746

