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Lucas 22, 14-23, 56 

 

Resumo: Na Páscoa, Jesus à mesa com os apóstolos disse-lhes: "Desejei muito esta 

Páscoa antes de sofrer." Tomou o cálice, deu graças e disse: "tomem este cálice e 

distribuam entre vocês." Em seguida tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu-lhes 

dizendo: "isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em minha memória." E 

com o cálice: "este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vocês." 

A mão que me trai está à mesa comigo. Ai daquele por quem sou traído... Eles 

perguntavam entre si quem deles seria. Os discípulos discutiam qual deles seria o 

maior. E Jesus: "isso acontece com os que governam o povo. Entre vocês é maior quem 

serve os outros." Jesus diz a Pedro que ele iria traí-lo. Pedro diz que daria sua vida por 

ele. E Jesus: "hoje mesmo me hás de negar três vezes”. 

 Saíram então para o Monte das Oliveiras. Lá Jesus pediu que orassem para não 

caírem em tentação. Afastando-se foi orar. Dizia: "Pai afasta de mim este cálice. Mas 

seja feita a tua vontade." Um anjo confortou-o. Depois começou a suar sangue... Foi 

então aos discípulos e disse: "Orem para não caírem em tentação”. 

 Apareceram então soldados com Judas Iscariotes. Este o beijou. Jesus disse: 

"com um beijo tu trais o Filho do Homem?" Um dos discípulos cortou a orelha de um 

dos servos dos sacerdotes. Jesus curou-o na mesma hora. E disse aos que vinham 

prendê-lo: "Vocês vieram armados como se eu fosse um ladrão. Eu estive com vocês no 

templo e nada fizeram. É que chegou a hora." E Jesus foi preso e levado à casa do 

príncipe dos sacerdotes. Pedro seguiu-o de longe e depois ficou no pátio interno. Por 

três vezes disseram que ele era do grupo de Jesus. E por três vezes negou. Nisto o galo 

cantou. Então ele foi embora e chorou amargamente.    

 Jesus foi levado diante do conselho dos judeus. Perguntam se ele era o Cristo. 

Responde: "vocês vão ver o Filho do Homem sentado à direita de Deus." Dizem: "então 

tu és o Filho de Deus!" E Jesus: "sim, eu sou." Disseram: "Então não precisamos de 

mais testemunhas”. 

Levaram Jesus a Pilatos acusando-o de promover a revolta do povo contra os 

romanos.  Pilatos faz muitas  perguntas a Jesus e não encontra nenhum crime.   Sabendo 

que era Galileu manda então ao rei Herodes. Este depois de indagar tudo também não 

achou nada de condenável e mandou-o de volta a Pilatos. Este de novo repete que não 

encontrou nenhum crime. E manda açoitá-lo para depois soltá-lo.  

Havia costume de soltar algum criminoso pela páscoa. Então Pilatos apresenta 

Jesus e Barrabás. Pede que escolham um deles. Pedem Barrabás. E ele pergunta: "que 

farei de Jesus?" Eles pedem: "que seja crucificado." Pilatos então mandou que 

crucificassem Jesus. 

Caminhando com a cruz para o Calvário, pelo caminho mandaram o Cirineu ajudar a 

carregar a cruz. Uma multidão ia seguindo. Chegando ao Calvário Jesus foi crucificado 

entre dois ladrões.  Na cruz Jesus ora: "Pai perdoa-lhes, porque não sabem o que 

fazem..." Os sacerdotes e soldados zombavam dele. Um dos crucificados zombava dele. 

O outro pediu: "Lembra-te de mim..." E Jesus: "Hoje estarás comigo no paraíso."  Às 

três da tarde houve trevas. E Jesus: "Pai em tuas mãos entrego meu espírito." E morreu.  

O oficial romano vendo tudo isso disse: "Na verdade este homem é um justo."  Muita 

gente saiu dali batendo no peito. 

 José de Arimateia homem justo pediu a Pilatos o corpo de Jesus e o colocou no 

sepulcro cavado na rocha onde ninguém ainda tinha sido depositado. 

 

Comentários: Este ano somos guiados pelo evangelista s. Lucas que nutre 

grande admiração pelo seu Senhor. O evangelista evita descrever os detalhes cruéis ou 

humilhantes da Paixão: ele não usa o termo “flagelar”, não fala da coroação de 

espinhos. Revela grande admiração por Jesus, modelo do justo sofredor, que com 



docilidade à vontade de Deus aceita os sofrimentos e ajuda outras pessoas a 

converterem-se e a encontrar a união com Deus.  

 A quem os judeus apresentam Jesus e para quê? O que diziam? 

 Que pensaram e fizeram Pilatos e Herodes? 

 A que decisão os judeus insistiam a Pilatos para tomar? E o que ele fez? 

 Que condenação Pilatos deu a Jesus e como Ele o realizou? 

 Que palavras Jesus pronunciou na cruz: por quem e para quem? 

 Que aconteceu quando Jesus morreu? Como reagiram as pessoas? 

 

 

2 - MEDITAÇÃO 

Jesus aceitou a vida humana como ela é, com suas alegrias e dificuldades.  

Sendo Deus não forçou ninguém a aceitá-lo. Ele se apresentou, falou, mas espera 

sempre a resposta das pessoas. Todos têm possibilidade de responder por si mesmos, 

com responsabilidade. 

Aceitamos que Deus é maior que nós, todo-poderoso, e queremos mais que ele 

decida por nós. Mas Deus respeita nossa liberdade e espera nossa resposta. 

De um lado achamos que podemos acertar e nem sempre convidamos o Senhor a 

nos ajudar na escolha. Quando erramos pedimos ao Senhor que conserte... 

  

3 - ORAÇÃO 

No domingo de Ramos, louvamos e bendizemos Cristo que em Jerusalém foi 

aclamado pelo povo como um rei, como o Messias: Hosana, viva o Filho de Davi, o 

Messias prometido.  

Unindo-nos a toda nossa Igreja: Senhor, nossas mãos ergueram o ramo de 

louvor, de aceitação de Ti como nosso Rei e Senhor: peço que minha voz, minhas mãos 

e meus pés mostrem a entrega de meu coração, de minha vontade, de minhas decisões 

em tuas mãos.  

Como no jardim das Oliveiras, contigo queremos afirmar com fé: Pai, se é de 

teu agrado, afasta de mim este cálice! Mas, não se faça a minha vontade, mas a tua! 

  

4 - CONTEMPLAÇÃO 

Vigiem e orem, disse Jesus aos apóstolos no Jardim das Oliveiras... Vigiar é 

estar atento, desperto, ouvidos abertos, coração acolhedor ao que Jesus nos oferece.  

A sociedade inventa mil maneiras atraentes convidando-nos para viver uma vida 

alegre sem compromissos. Cristo, nos chama para uma alegria mais estável: a partir do 

silêncio, da meditação, do equilíbrio de nossos sentimentos em relação a nós e aos 

outros. A alegria do mundo é satisfação pessoal, fechada, egoísta. A alegria de Cristo 

vem da satisfação que sua presença nos dá e que nós queremos comunicar a todos. 

             

5- AÇÃO 

 

Compromissos pessoais 

 Preparamo-nos na quaresma para estes dias mais significativos de nossa fé. 

Acompanhemos com atenção cada momento da vida de Jesus nesta semana, a mais 

santa da vida de Jesus, da Igreja e nossa. 

 

Compromissos comunitários 

Vamos convidar as pessoas a participar das cerimônias da Semana Santa. Distribuir os 

folhetos com as cerimônias em nossa paróquia ou comunidade. 

 

 


