
ORAMOS EN FAMILIA 
SEMANA SANTA 
VENRES SANTO: 

Celebración da Morte do Señor.                                                                                                                                             
10 de abril de 2020 

 

 

1. ACOLLIDA 

 

      Na mesa do comedor familiar poñemos un mantel, e no centro a cruz, cunha vela acesa e as ramas do 
domingo anterior. Se fose posible sería conveniente facer esta oración por volta da primeira hora da tarde.  

       Sentados todos arredor da mesa, cada un fai o sinal da cruz sobre si mesmo, sen dicir nada. E tense un 
momento de silencio orante. 

 
 Nai: Na tarde do Venres Santo conmemoramos a morte do Señor Xesús na cruz. Comezamos en silencio, 

porque ante o sufrimento ou a morte do inocente non hai palabras. Non podemos explicalo, non hai 
razóns que nos convenzan. Ante a cruz, a de Xesús e as nosas, facemos silencio, para que veña Deus e 
sexa el, coa súa palabra poderosa, quen nos ilumine e nos dea a paz interior, descúbranos o sentido da 
enfermidade, a dor, o sufrimento e a morte.  

Escoitamos o Canto en Youtube: Antes de ser levado á morte: 
https://www.youtube.com/watch?v=nprx2NW_dPI 

 
 

  3. PALABRA DE DEUS-LEMBRANZA DA PAIXON DO SEÑOR 

 
Nai: Contemplemos agora como Xesús fai da súa morte unha ofrenda. El é o Año de Deus que se entrega ao 

sacrificio cargando cos nosos sufrimentos e dores, coas nosas contradicións e temores, cos nosos pecados. 
E transfórmaos en vida eterna.    

 
Nai: Paixón de Noso Señor Xesucristo segundo San Xoán (capítulo 19):  
 
Nai: Naquel tempo, Pilato tomou a Xesús e mandouno azoutar. E os soldados trenzaron unha coroa de espinas, 

puxéronlla na cabeza e botáronlle por encima un manto cor púrpura, e achegándose a el dicíanlle: 
Fillo 1: - «¡Salve, rei dos xudeus!» 
Nai: E dábanlle labazadas. Pilato saíu outra vez fóra e díxolles:  
Fillo 2:- «Mirade, sácovolo fóra para que saibades que non encontro nel 

ningunha culpa.»  
Nai: E saíu Xesús fóra, levando a coroa de espinas e o manto cor 

púrpura. Pilato díxolles: 
Fillo 2:- «Este é o Home.»  
Nai: Cando o viron os sumos sacerdotes e os gardas gritaron: 
Fillo 1: - «¡Crucifícalo, crucifícalo!»  
Nai: Pilato, ao oír estas palabras sentou a Xesús no tribunal, no sitio que 

chaman “O lousado”. Era o día da preparación da Pascua, cara ao mediodía. E dixo Pilato aos xudeus:  
Fillo 2:- «¡Aquí tendes ao voso rei!»  
Nai: Eles gritaron:  
Fillo 1: - «Fóra, fóra; crucifícalo!»  
Nai: Entón entregoullo para que o crucificaran. Tomaron a Xesús e el, cargando coa cruz, saíu ao sitio chamado 

“Da Caveira”, que en hebreo se di “Gólgota”, onde o crucificaron; e con el a outro dous, un a cada lado, e no 
medio Xesús. E Pilato escribiu un letreiro, e púxoo encima da cruz. Nel estaba escrito: «Xesús o nazareno, o 
rei dos xudeus.» Logo disto, sabendo Xesús que todo chegara ao seu termo, dixo:  

Pai: -«Teño sede.»  
Nai: Había alí unha xerra chea de vinagre. E, suxeitando unha esponxa empapada en vinagre a unha cana de 

hisopo, achegáronlla á boca. Xesús, cando tomou o vinagre dixo: 
Pai: - «Está cumprido.»  

https://www.youtube.com/watch?v=nprx2NW_dPI


Nai: E inclinando a cabeza, entregou o espírito. Faise un momento de silencio e apágase a vela.  
Nai: Logo disto, Xosé de Arimatea, que era discípulo clandestino de Xesús por medo aos xudeus, pediu a Pilato 

o corpo de Xesús. E Pilato autorizouno. Tomaron o corpo de Xesús e vendárono todo, cos aromas, segundo 
se adoita enterrar entre os xudeus. Había un horto no lugar onde o crucificaron, e no horto un sepulcro 
novo onde ninguén fora enterrado aínda. E como para os xudeus era o día da Preparación e o sepulcro 
estaba preto, puxeron alí a Xesús.  

Tense un momento de silencio, interiorizando o escoitado e contemplando a cruz.  
 

REFLEXIÓN ORANTE (pódese poñer música de fondo). 
Vemos este vídeo: Querido diario http://www.quierover.org/watch.php?vid=e38d569e2 

Tamén poderiamos escoitar Reflexión de José Mª Rodríguez Olaizola: 
https://www.youtube.com/watch?v=X7-CdAG0QzQ 

 
 -Reflexiono sobre o amor de Xesús que dá a vida porque me quere, morre por min. Penso que Xesús segue 

morrendo en tantos pobres, e na soidade das camas de hospital, no ancián ou no infectado recluído nunha 
habitación, segue sendo crucificado ao que non miro con rostro de irmán. Perdóame, Señor. Dáme sentimentos 
de compaixón, de tenrura, de paz e de perdón. Grazas por dar a vida por min.  

 

 
 

Pai: Xesús, na cruz, rezou a Deus, seu Pai do ceo. Recemos agora coma el, intercedendo por todos.  
1. Oremos pola Igrexa. Oramos en silencio. Todos: R. Pai, escóitanos.  

2. Oremos polos crentes doutras relixións. Oramos en silencio. Todos: R. Pai, escóitanos.  
3. Oremos polos que non coñecen a Deus. Oramos en silencio. Todos: R. Pai, escóitanos.  
4. Oremos polos que gobernan ou teñen algún poder. Oramos en silencio. Todos: R. Pai, escóitanos.  
5. Oremos pola epidemia, polos que os sofren, os enfermos e moribundos, os que oes coidan. Dálles 

fortaleza e ánimo. Oramos en silencio. Todos: R. Pai, escóitanos.  
 
Recitamos todos xuntos: 

 
Nesta tarde, Cristo do Calvario, vin rogarche pola miña carne doente;  
pero, ao verte, os meus ollos van e veñen do teu corpo ao meu corpo con vergoña.  
Como queixarme dos meus pés cansos, cando vexo os teus esnaquizados? 
 Como mostrarche as miñas mans baleiras, cando as túas están cheas de feridas? 
Como explicarche a ti a miña soidade, cando na cruz alzado e só estás? 
Como explicarche que non teño amor, cando tes resgado o corazón? 
Agora xa non me acordo de nada, fuxiron de min todas as miñas doenzas. 
O ímpeto do rogo que traía afógaseme na boca pedichona. 
E só pido non pedirche nada, estar aquí, xunto á túa imaxe morta,  
ir aprendendo que a dor é só a chave santa da túa santa porta. Amén. 

  
Neste momento pódese ter un xesto de amor a Xesús e ao próximo sufrinte, bicando a cruz ou tocándoa con 
devoción. Mentres tanto escoitamos unha destas cancións en Youtube:  
Ao pé da cruz, de Joaquín Madurga: : https://www.youtube.com/watch?v=_k_oQEXQ8Jw 
Ou o diario de María de Martín Valverde: https://www.youtube.com/watch?v=w9mlN32OGXg 

 
CONCLUSIÓN  
Madre: Cos brazos abertos e elevados ao Pai, como Xesús na cruz, digamos a oración que el nos ensinou:    

Noso Pai…       
    Facemos un momento de silencio e trazamos sobre cada un o sinal da cruz sen dicir nada.     
  

 
 
 
 
 

  4. ORACIÓN UNIVERSAL 
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