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Quinta Feira Santa: é o primeiro dia do Triduo Pascal; nele 
comemoramos a Última Ceia de Nosso Senhor e a Instituição da 
Eucaristia e do Sacerdócio. Jesus quis permanecer connosco, na 
simplicidade do pão e do vinho, para nos acompanhar, nos fortalecer 
e nos alimentar com o seu Corpo e o Seu Sangue. Mistério de Amor e 
de Entrega, que nos salva e nos dá a verdadeira Vida. 

 

“Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a benção, o partiu 

e deu aos seus discípulos, dizendo: «Tomai e comei; este é o 

meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e deu-

lhos dizendo: «Bebei dele todos: este é o meu sangue, o 

sangue da Aliança, que é derramado em favor de muitos, 

para a remissão dos pecados.”(Mt, 26, 26-28) 

 

Deixou-nos também outro gesto: o Lava-pés. Através dele, 
Jesus ensina-nos, que o amor se manifesta no serviço 
humilde aos outros e convida-nos a seguir o Seu exemplo: 
"Pois bem, eu que sou o Mestre e o Senhor, lavei-vos os 

pés; por isso vós deveis lavar os pés uns aos otros. Dei-vos 

o exemplo: deveis fazer o mesmo que Eu fiz". (Jo 13, 14- 

15) 

 

Senhor, através do Teu exemplo convida-nos a fazer do serviço o nosso   
estilo de vida, “ lavar os pés e servir os outros”,  cuidar dos  
necessitados,  acolher os migrantes,  aliviar os doentes, 
acompanhar os que estão sós, alimentar os que têm fome, vestir 
os nus, estar atentos às necessidades do nosso mundo e agir. 
Pedimos-Te fortaleza e constancia para não 

Penso nalguma 

obra/serviço concreto 

para realizar nestes 

dias 

desanimarmos, precisamos  da Tua ajuda, Senhor e de tantos    
irmãos que caminham connosco: sózinhos somos impotentes. 

 

Santa Rafaela deixou-nos através do Carisma Eucarístico - Reparador 
a essência deste Dia: encontrou na Eucaristia o eixo da sua vida e o 
centro da missão. Ela anima-nos a segui-la neste caminho. O Senhor, 
Criador de todas as coisas, quis ficar connosco na Eucaristia para nos 
alimentar, nos centrar, transformar o nosso Coração  e levar-nos a sair 
e a servi-Lo nos irmãos: “O Senhor é missão e alento para todos os 
que Nele buscam sentido”. 
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