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Carta Pastoral no Día do Corpus Christi 
Xuño de 2009 

 
Queridos diocesanos:  
 
Ao longo do Ano litúrxico a Igrexa celebra o misterio de Cristo. Neste día invítanos a celebrar a 
popularmente chamada “festa sacramental”, misterio que nos fascina e alenta a nosa esperanza. 
Contemplamos como Cristo quixo quedar realmente e verdadeiramente presente no Santísimo 
Sacramento do Altar, “alimento do pobo peregrino”, que fai presente o acontecemento da 
paixón e morte do Señor.  
 
Don por excelencia  
“A Igrexa recibiu a Eucaristía de Cristo, o seu Señor, non só como un don entre outros moitos, 
aínda que sexa moi valioso, senón como o don por excelencia, porque é don de si mesmo, da súa 
persoa na súa santa humanidade e, ademais, da súa obra de salvación. Esta non queda relegada 
ao pasado, pois todo o que Cristo é e todo o que fixo e padeceu polos homes participa da 
eternidade divina e domina así todos os tempos... Cando a Igrexa celebra a Eucaristía, memorial 
da morte e resurrección do seu Señor, faise realmente presente este acontecemento central de 
salvación e realízase a obra da nosa redención. Este sacrificio é tan decisivo para a salvación do 
xénero humano, que Xesucristo o realizou e volveu ao Pai só logo de deixarnos o medio para 
participar del, coma se estivésemos presentes. Así, todo fiel pode tomar parte nel, obtendo froitos 
inesgotablemente. Esta é a fe da que viviron ao longo dos séculos as xeracións cristiás. Esta é a 
fe que o Maxisterio da Igrexa reiterou continuamente con gozosa gratitude por tan inestimable 
don”1. É o Misterio da fe, que acollemos co encomio ao Deus misericordioso, coa acción de 
grazas a Aquel do que recibimos todo don, coa súplica a quen está “sempre vivo para interceder 
por nós” (Heb 7,25) e coa humilde adoración que nos abre á experiencia de Deus e lévanos ao 
servizo de amor e de xustiza cos irmáns.  
 
Día da Caridade  
Cada día é máis frecuente atoparse con persoas necesitadas materialmente e espiritualmente. 
Esta situación responsabilízanos a todos, interpelando a nosa conciencia para denunciar as 
situacións indignas da persoa humana e traballar sen descanso por unha civilización do amor. 
Así, a Igrexa celebra hoxe o Día da Caridade. Ante a presenza “velada” de Cristo no sacramento 
da Eucaristía veñen á nosa memoria as palabras do Apóstolo San Xoán: “Quen non ama ao seu 
irmán a quen está vendo, non pode amar a Deus, a quen nunca viu” (1Xn 4,20). O sacramento 
da Eucaristía e o mandamento do amor fraterno van intimamente unidos, de forma que “para 
recibir na verdade o Corpo e o Sangue de Cristo entregados por nós, debemos recoñecer a 
Cristo nos máis pobres, os seus irmáns”2. Conscientes desta realidade, os cristiáns “procuraron 
desde o principio compartir os seus bens (cf. Feit 4,32) e axudar aos pobres (cf. Rom 15,26). A 
colecta nas asembleas litúrxicas non só nolo recorda expresamente, senón que é tamén unha 
necesidade moi actual. As institucións eclesiais de beneficencia, en particular Caritas nos seus 
diversos ámbitos, prestan o precioso servizo de axudar ás persoas necesitadas, sobre todo aos 
máis pobres. Estas institucións, inspirándose na Eucaristía, que é o sacramento da caridade, 
convértense na súa expresión concreta; por iso merecen todo encomio e estímulo polo seu 
compromiso solidario no mundo3. Este testemuño é sen dúbida un oasis no medio do deserto 
das necesidades humanas e é a afirmación da dignidade da persoa sexan cales sexan as 

                                                 
1 XOÁN PAULO II, Ecclesia de Eucharistia, , nº 11 
2 Catecismo da Igrexa católica, nº 1397. 
3 BENEDICTO XVI, Sacramentum caritatis, 90. 
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circunstancias en que se atope, recordando as palabras de Xesús: “Calquera cousa que fagades 
aos demais a min facédesmo” (cf. Mt 25,41-44).  
 
Testemuño do cristián  
O cristián, recordando o sacrificio redentor de Cristo, misterio de liberación, ha de traballar pola 
paz, a xustiza e a solidariedade para erradicar a degradación da dignidade humana, a falta de 
respecto á vida, a marxinación dos necesitados, a violencia, a corrupción económica e a 
explotación sexual. Coñecer máis a Cristo, imitarlle e vivir en comuñón con El é dar sentido á 
vida e manter viva a alegría e a esperanza de que outra sociedade mellor é posible. Abrir as 
portas a Cristo que nos amou ata o límite, leva abrirllas tamén aos demais e tomar conciencia de 
onde estamos e onde están os outros, os próximos e os afastados. “Pensando na multiplicación 
dos pans e os peixes, habemos de recoñecer que Cristo segue exhortando tamén hoxe aos seus 
discípulos a comprometerse en primeira persoa: dádelles vós de comer (Mt 14,16). En verdade, a 
vocación de cada un de nós consiste en ser, xunto con Xesús, pan partido para a vida do 
mundo”4. Fagamos silencio nas nosas almas para que polo menos nun minuto podamos escoitar 
os queixumes de todos os que choran no mundo: os famentos, os pobres, os que soportan as 
guerras, os enfermos, os presos... Non pasemos de longo ante os que se atopan “tirados na 
cuneta” (Lc 10,25-37). Sempre recibimos máis do que damos. A verdade é que o outro ha de 
formar parte de nós como o manifestamos na oración do Noso Pai. A abnegación, a axuda, a 
fraternidade irmándannos nos, porque non nacen do heroísmo do forte, do que está por riba, do 
que dá pero non recibe, senón da acollida do outro, da experiencia da propia debilidade e da 
necesidade que temos uns doutros para sosternos materialmente e espiritualmente. A nosa 
Diocese incrementou a achega aos fins sociais, dedicando o 0,7% do seu orzamento. Por 
suposto, cada un de nós está chamado a facer a súa achega na medida das súas posibilidades. 
Sería tamén un xesto solidario que cada unha das familias diocesanas ofrecese, se é posible polo 
menos un día ao mes, o custo dunha comida na súa mesa a Cáritas para que esta institución 
puidese prever ás necesidades das familias máis desfavorecidas. Merece a pena intentalo, 
sabendo que o segredo non é algo, senón Alguén: Aquel que nos amou primeiro, fíxose pobre 
para enriquecernos, abaixase para levantarnos, négase para afirmarnos, esfórzase cada día para 
alimentarnos e saciarnos co seu corpo e a súa palabra e preséntase ante nós espido, famento, sen 
teito... El é quen nos invita a seguirlle, a vivir con El, a esforzarnos como El.  
 
Saúdavos con todo afecto e bendí no Señor,  

 

 

 
 

+Xulián Barrio Barrio, 
Arcebispo de Santiago de Compostela 

                                                 
4 Ibid., 88. 


