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Introdução

Desde Quinta-feira Santa até Sexta-feira
Santa de manhã, é uma devoção bíblica e
católica visitar sete igrejas. Essa é uma
tradição iniciada em Roma, por São Filipe
Neri, que se espalhou por todo o mundo.

O objetivo da visita às 7 igrejas é
agradecer a Jesus Cristo pelo dom da
Eucaristia e do Sacerdócio que Ele
instituiu naquela noite santa, acompanhá-
lo na sua solidão e no seu sofrimento no
Jardim do Getsémani, recordar as afrontas
que recebeu nas casas de Anás, Caifás,
Herodes e Pilatos no Calvário e estar ao
seu lado no silêncio do túmulo.

Segundo a tradição, cada igreja, após a
Missa da Ceia do Senhor, mantém o
Santíssimo Sacramento no Tabernáculo e
ergue um monumento como sinal de ação
de graças a Jesus pela Sua Sagrada Paixão,
pela qual Ele redimiu o mundo com amor.
Os fiéis que visitam os monumentos são
também convidados a fazer uma oração de
reparação pela negligência com que Ele é,
frequentemente, deixado no Tabernáculo e
pela infrequência na Santa Missa e
Comunhão.



Roteiro Meditação

PRIMEIRA IGREJA - JESUS   NO JARDIM

Meditação: eram cerca das 10 horas da noite quando Jesus chegou
ao Jardim do Getsémani. A sua alma encheu-se de tristeza, entrou
em agonia ao ver os sofrimentos que lhe estavam a chegar e a
ingratidão da humanidade. Ele rezou por cerca de três horas com
lágrimas e suor de sangue, cujas gotas caíram no chão. Nesse
momento chegou Judas e, com um beijo, entregou-o àqueles que
vieram para o agarrar, embora tenha sido antes o seu Amor por ti
que o entregou.

Oração: Temos pena de Ti, Jesus, e Te agradecemos por aquilo que
sofreste pela nossa Salvação na Oração no Jardim. Lamentamos a
traição, e traição com que foste feito prisioneiro. Concede-nos força
nos nossos sofrimentos e dá-nos o dom da oração.

Rezamos 03 Pai Nossos

SEGUNDA IGREJA - JESUS NA CASA DE ANÁS
Meditação: Jesus, algemado como um criminoso comum,
interrogado por Anás sobre os seus discípulos e doutrina, responde
com fortaleza e mansidão que deve perguntar àqueles que o
ouviram e que sabem bem o que ele disse e ensinou. Um guarda
lhe dá uma bofetada na cara, que certamente o faz cambalear.

Oração: Jesus, nós simpatizamos contigo e Te agradecemos pela
humilhação injusta que sofreste ao ser esbofeteado. Pedimos que
nos ajude a falar com verdade, calma e educadamente e a respeitar
os nossos interlocutores.

Rezamos 03 Pai Nossos 



Roteiro Meditação

TERCEIRA IGREJA - NA CASA DE CAIFÁS
Meditação: Jesus é acusado, perante Pilatos, de ser um malfeitor, um
desordeiro do povo, que proíbe o pagamento de tributo a César e
que se proclama rei. Mas também anuncia que todos os que são da
verdade escutam a sua voz. O que eles pedem é que ele seja morto.
Oração: Jesus, nós te proclamamos Cristo Rei, porque tu és o único
Rei da Verdade, da Vida e do Amor. Temos pena de ti pela tristeza
que deves sentir pela insolência com que o caluniam e pela cegueira
com que brincam com as palavras que saem da tua boca. Pedimos
que limpes nossos lábios e corações com os quais Te recebemos e
que as nossas vidas te testemunhem.

Rezamos 03 Pai Nossos

QUARTA IGREJA - NA CASA DE PILATOS

Meditação: Jesus é acusado, perante Pilatos, de ser um malfeitor,
um desordeiro do povo, que proíbe o pagamento de tributo a César
e que se proclama rei. Mas também anuncia que todos os que são da
verdade escutam a sua voz. O que eles pedem é que ele seja morto.

Oração: Jesus, nós te proclamamos Cristo Rei, porque tu és o único
Rei da Verdade, da Vida e do Amor. Temos pena de ti pela tristeza
que deves sentir pela insolência com que o caluniam e pela cegueira
com que brincam com as palavras que saem da tua boca. Pedimos
que limpes nossos lábios e corações com os quais Te recebemos e
que as nossas vidas te testemunhem.

Rezamos 03 Pai Nossos



Roteiro Meditação

QUINTA IGREJA - NA CASA DE HERODES

Meditação: Herodes, curioso, mas sem compromisso, está feliz por
ver Jesus. Ele espera divertir-se, vendo-o fazer um milagre. Jesus
permanece em silêncio perante a bajulação de Herodes. Não tendo
resposta, despreza-o, troça dele e veste um manto branco.

Oração: Jesus, Sabedoria do Pai, agora estás em silêncio. Através de
vós, os simples e humildes viram o poder de Deus e celebraram-no
com grande alegria. Agora, estás caído de cabeça. Agradecemos a
lição que nos dá, temos pena de ti pelo ultraje que recebeste e te
pedimos a graça de falar e de nos manter em silêncio em tempo útil.

Rezamos 03 Pai Nossos 

SEXTA IGREJA - DE NOVO NA CASA DE PILATOS

Meditação: Pilatos reconhece que Jesus não é um desordeiro nem
cometeu nenhum dos crimes de que é acusado. Ele quer deixá-lo ir em
liberdade, mas cede à pressão dos seus adversários, que juraram acabar
com Jesus, porque a sua conduta e seus ensinamentos colidem com os
interesses deles. Jesus é condenado à morte na cruz, flagelado, coroado
de espinhos.

Oração: Jesus, temos pena de ti pelas injustiças cometidas neste
julgamento a que foste submetido e no qual colocamos as nossas mãos.
Temos pena de vós, todos aqueles que, por serem fiéis à verdade e à
causa de Deus nos seus filhos, são tratados injustamente. Pedimos a ti a
graça da misericórdia divina face às nossas injustiças.

Rezamos 03 Pai Nossos



Roteiro Meditação

SÉTIMA IGREJA - NO SANTO SEPULCRO

Meditação: Jesus morreu na cruz, no meio de dor
indescritível, de zombaria, de desprezo e do abandono de
Deus. A Mãe e os amigos, que O acompanharam nestes
momentos difíceis, nada puderam fazer. Alguns amigos
enterram-no piedosamente. As escrituras foram cumpridas.
Agora, para esperar pelo terceiro dia. Ele, poderoso em atos e
palavras, disse que se levantará de novo.

Oração: Jesus, acompanhar-te-emos em silêncio nestes dias,
esperando que a tua palavra germine nos nossos corações e,
contigo, ergamos novos homens e mulheres na tua
Ressurreição. Obrigado, Deus Pai, sempre ouviste o teu Filho,
e assim, vitorioso sobre a sua morte e a nossa, ressuscitaste-o
para a vida.

Rezamos 03 Pai Nossos
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Ensina-nos, Senhor, a atravessar de olhos abertos a Tua
Páscoa vivendo-a como história atual que completamente
nos envolve,
 
Ensina-nos, Senhor, a aceitar o convite para a última ceia e a
testemunhar que também hoje a nós Te entregas por amor,
 
Ensina-nos, Senhor, a assistir à Tua prisão reconhecendo
que tantas vezes Te beijamos no beijo de Judas e Te
negamos em cada uma das negações de Pedro,
 
Ensina-nos, Senhor, a acompanhar-Te no desamparado
caminho da cruz e a fazê-lo com a compaixão de Verónica e
a comovente disponibilidade do Cireneu,
 
Ensina-nos, Senhor, a permanecer como Maria junto a cruz e
a aceitá-la, precisamente ali, como nossa Mãe,
 
Ensina-nos, Senhor, a reclamar o Teu corpo como o fez
Nicodemos e a buscar um sepulcro novo no jardim,
 
Ensina-nos, Senhor, a seguir Maria Madalena ao sepulcro de
manhã cedo levando perfumes e lágrimas para honrar a Tua
morte e a sermos como ela surpreendidos pela irrupção da
Tua Vida,
 
Ensina-nos, Senhor, a correr ao lado dos apóstolos Pedro e
João e a compreender que hoje se acreditarmos também nós
poderemos ver.

Pe. José Tolentino Mendonça
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