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CRISTO, 

PAN DE VIDA 

Catequese sobre o cartel (Curso 2019-20) 
 

 

Ofrecemos unhas suxestións sobre o cartel que poden servir para un encontro, 

unha catequese ou simplemente unha breve explicación. 

A) Descrición do cartel 

A base do cartel é unha fotografía realizada para a ocasión por D. Santiago 

Vega López, sacerdote e artista gráfico. 

A imaxe ten unha lectura vertical. Sobre un fondo granate vemos, no plano 

superior, un cesto con cinco pans. Están difuminados, dando a entender 

que están aí coma nun transfondo, que pertencen á imaxe pero non son o 

centro da mesma.  

A imaxe central está ocupada por unha bola de pan partida en catro anacos, 

dispostos de tal maneira que debuxan unha cruz. 

Ambas imaxes, o cesto e a bola están divididas por unha frase que acaba 

por dar sentido a todo o conxunto: “Cristo, pan de vida”. 

B) Suxestións catequéticas 

Coméntanse os distintos elementos que conforman o cartel. 

 A cesta con cinco pans: 

Os cinco pans remítennos de maneira inmediata ao milagre da 

multiplicación do pan (Mt 14, 13-21; Mc 6, 30-44; Lc 9, 10-17; Xn 6,1-14): 

Este milagre -moi importante, tanto é así que o contan todos os 
evanxelistas- manifesta o poder do Mesías e, ao mesmo tempo, a súa 
compaixón: Xesús compadécese da xente. Ese xesto prodixioso non só 

permanece como un dos grandes signos da vida pública de Xesús, senón que 

anticipa o que será despois, ao final, o memorial do seu sacrificio, é dicir, a 
Eucaristía, sacramento do seu Corpo e do seu Sangue entregados para a 
salvación do mundo (FRANCISCO, Ángelus, 23-06- 2019). 
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Pero a acción de Deus, o milagre, non se podería obrar sen a cooperación 

humana: alguén doa o seu pan para compartilo co famento. Por iso este 

relato ten, tamén, unha clara dimensión caritativa, como xa subliñara San 

Xoán Paulo II: 

A multitude de famentos -constituída por nenos, mulleres, anciáns, 

emigrantes, prófugos e desocupados- eleva cara a nós o seu grito de dor. 
Implórannos, esperando ser escoitados. Como non facer atentos os nosos 
oídos e vixiantes os nosos corazóns, comezando a poñer a disposición 

aqueles cinco pans e aqueles dous peixes que Deus depositou nas nosas 
mans? Todos podemos facer algo por eles, levando a cada un a propia 
achega. Certamente isto esixe renuncias, que supoñen unha interior e 
profunda conversión. É necesario, sen dúbida, revisar os comportamentos 

consumistas, combater o hedonismo, opoñerse á indiferenza e a eludir as 
responsabilidades. (XOÁN PAULO II, Mensaxe de coresma, 1996). 

Este milagre fainos exclamar: “o pouco con Deus é moito, o moito sen 

Deus é nada!”. 
 

 O pan partido: 

O pan partido fainos lembrar o xesto de Xesús na Última Cea. Esa “fracción 

do pan” acabará sendo a primeira denominación da Eucaristía. 

Xesús «partiu o pan». Partir o pan para todos é principalmente a función do 
pai de familia, que en certa maneira representa con iso tamén a Deus Pai 
que, a través da fertilidade da terra, distribúe a todos nós o necesario para 

vivir. É tamén o xesto de hospitalidade coa que se fai partícipe do propio ao 
estraño, acolléndoo na comuñón de mesa. Partir e compartir: precisamente 

o compartir crea comuñón. Este xesto humano primordial de dar, de 
compartir e unir, adquire na Última Cea de Xesús unha profundidade de todo 
nova: El entrégase a si mesmo. A bondade de Deus, que se manifesta no 
repartir, convértese de xeito totalmente radical no momento en que o Fillo 
comunícase e repártese a si mesmo no pan. O xesto de Xesús 
transformouse así no símbolo de todo o misterio da Eucaristía: nos Feitos 

dos Apóstolos, e no cristianismo primitivo en xeral, «partir o pan» designa 

a Eucaristía. (Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret. Vol. III, p. 154). 

O pan partido, ao igual que os cinco pans, úrxenos a partir, compartir e 

repartir o noso pan: 
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As nosas comunidades, cando celebran a Eucaristía, han de ser cada vez 

máis conscientes de que o sacrificio de Cristo é para todos e que, por iso, a 
Eucaristía impulsa a todo o que cre nel a facerse «pan partido» para os 
demais e, xa que logo, a traballar por un mundo máis xusto e fraterno. 
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. (BENEDICTO XVI, Sacramentum caritatis, 88). 

Os catro anacos de pan, colocados de tal forma que debuxan unha cruz, 

fannos pensar na Última Cea, onde Xesús entregou o seu Corpo como 

anticipo da entrega na cruz: 

O Señor Xesús, facéndose pan partido para nós, verte sobre vós toda a 
misericordia e o seu amor, como fixo na cruz, para renovar o noso corazón, 
a nosa existencia e o noso modo de relacionarnos con El e cos irmáns. 

(Francisco, Audiencia, mércores 22-11-2017). 

 O lema: Cristo, pan de vida 

Xesús refírese a si mesmo dicindo: Eu son o pan da vida: quen vén onda min, non 

pasará fame (Xn 6, 35a). 
Este lema está en relación coas tres accións establecidas para o curso 

pastoral 2019-20, e que representan tres dimensións do pan:  

  O pan da Palabra que se comparte na escoita = Os Grupos Parroquiais; 

  O pan da comuñón eucarística = As Asembleas Dominicais en 

Ausencia de Presbítero; 

 O pan compartido con quen o necesita =  A axuda ás persoas migrantes. 
 

 O fondo: 

O fondo granate evoca distintas realidades: o sangue de Cristo que verte 

por nós (Cf. Lc22,20); co sangue dos mártires que deron testemuña da fe 

coa súa vida; co signo de realeza (púrpura) (Cf. Mc 15,17) que adorna aos 

que son fieis ao Señor. 
 

O pan dos anxos, convértese en pan dos homes 
Cousa marabillosa! Aliméntanse do Señor 
os pobres, os servos e os humildes. 
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Himno 
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