
A Páscoa em São Roque 



A Última Ceia visível na imagem foi pintada em inícios do século XVII, pensa-se que por Amaro do Vale, e encontra-se no teto da 
Igreja de São Roque. Obra-prima da arte maneirista europeia, o teto pintado da Igreja de São Roque foi executado à volta de 
1588, ano em que o Rei Filipe I de Portugal aprovou o projeto que D. João de Borja lhe fizera chegar a Madrid. De um leque de 
três opções, o Rei escolheu a da autoria de Francisco Venegas, seu pintor régio. No início do século seguinte foi acrescentado o 
programa iconográfico, incluindo a imagem que apresentamos. Totaliza 21 passagens bíblicas, todas com uma aceção eucarística 
em comum - como é o caso da Última Ceia - momento da instituição do sacramento da Eucaristia.  

Última Ceia  
Amaro do Vale  
Início do século XVII  



Esta Oração de Cristo no Horto foi pintada no início do 
século XVII por Simão Rodrigues e Domingos Vieira 
Serrão, dois dos principais nomes da pintura 
portuguesa do maneirismo final, tendo trabalhado em 
colaboração por várias vezes. Neste período de forte 
rigor alinhado com os valores da Contra-Reforma, a 
pintura era preferencialmente simples e austera. No 
plano dianteiro, vê-se Cristo, ajoelhado, frente ao 
Anjo que O consola antes de ser preso. À direita, São 
Pedro, São Tiago e São João dormem, tal como 
referem os Evangelhos. No lado esquerdo, ao fundo, 
Judas conduz os soldados e aponta para o local onde 
Cristo se encontra. A mancha de luz, ao topo, 
representa a presença de Deus.  

Oração de Cristo no Horto  
Início do século XVII  

Simão Rodrigues e Domingos Vieira Serrão  



Pintados em 1596 em Sevilha e localizados no coro-baixo da Igreja 
de São Roque, estes azulejos mostram o Beijo de Judas e a bolsa de 
30 dinheiros que este recebeu para entregar Cristo.  Refere o 
Evangelho de São Marcos que (14:43-46) "E logo, ainda Ele estava 
a falar, chegou Judas, um dos Doze, e, com ele, muito povo com 
espadas e varapaus, da parte dos sumos sacerdotes, dos doutores 
da Lei e dos anciãos. Ora, o que o ia entregar tinha-lhes dado este 
sinal: «Aquele que eu beijar é esse mesmo; prendei-o e levai-o bem 
guardado.» Mal chegou, aproximou-se de Jesus, dizendo: 
«Mestre!»; e beijou-o. Os outros deitaram-lhe as mãos e 
prenderam-no". Apesar de sevilhanos, mostram um claro gosto 
flamengo, visível no emprego do amarelo como cor de fundo e no 
uso da cartela flamenga como moldura. 

Beijo de Judas  
1596  
Escola sevilhana  



Encomendada por D. João V para a Capela de São João Batista, esta sacra apresenta, na reserva elíptica ao centro, o Beijo de Judas, 
sendo Cristo representado com os atributos do Ecce Homo, ou seja, a cana, a coroa de espinhos e o manto. Esta expressão, utilizada 
para definir a iconografia em questão, significa "Eis o Homem" e deriva da passagem do Evangelho de São João que a relata (19:4-
5): "Então, saiu Jesus com a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: «Eis o Homem!»". Diretamente em cima, 
enquadrado por um nicho, encontra-se Pôncio Pilatos lavando as mãos. Depois de Cristo ser apresentado à multidão, Pilatos 
isentou-se da responsabilidade da Sua condenação e ordenou que lhe trouxessem água, para lavar as mãos. Curiosamente, é daqui 
que deriva a conhecida expressão "eu lavo daí as minhas mãos", como significado de isenção de responsabilidade.  

Sacra (pormenor)  
Antonio Vendetti  
1744-1750  



Esta escultura de Cristo Crucificado - cuja cruz se perdeu com o passar 
dos séculos - é uma peça indo-portuguesa, de finais do século XVII, em 
marfim. A presença portuguesa no Oriente, após a chegada de Vasco 
da Gama à Índia, em 1498, e a chegada de São Francisco Xavier a Goa, 
em 1542, veio introduzir novos materiais, novas técnicas e novos 
modelos decorativos, potenciados pela vontade de evangelizar as 
populações locais. A partir de então, chegam a Portugal obras de arte 
com um teor orientalizante e feitas em materiais como marfim, 
tartaruga ou madrepérola. Proveniente do Convento de São Pedro de 
Alcântara, esta peça destaca-se pela sua qualidade e pelas suas 
dimensões, cerca de 1 metro e 17 centímetros de altura, algo raro em 
peças de marfim. 

Cristo Crucificado  
Finais do século XVII  
Índia  



Instituída em 1613 por Martim Gonçalves da Câmara para sua 
sepultura, a Capela de Nossa Senhora da Piedade foi totalmente 
remodelada à volta de 1711, pela irmandade da mesma invocação, 
depois de ter tomado posse da mesma. O conjunto daí resultante 
inclui talha dourada, escultura e pedraria, assim como pintura do 
século anterior e uma parte da coleção de relicários doada aos jesuítas 
por D. João de Borja, filho de S. Francisco de Borja. Ao centro, vê-se 
Cristo na Cruz, rodeado por uma Glória dos Céus e com um halo - 
símbolo solar - atrás de Si. Em baixo, encontra-se uma escultura de 
Nossa Senhora da Piedade, ou Pietá, de inícios do século XVII e feita 
em madeira estofada e dourada. Mostra o momento em que Cristo, 
descido da cruz, é recebido no colo da Virgem Maria. Em plano de 
fundo, vê-se a cidade de Jerusalém.  

Capela de Nossa Senhora da Piedade  
c. 1711  



A prática de venerar os restos mortais dos santos foi motivada pelo culto 
aos mártires e remonta ao Cristianismo inicial. Como relíquias (do latim 
"reliquae", que significa "restos"), veneraram-se também os objetos 
utilizados na condenação e morte de Jesus, como a Coroa de Espinhos ou 
Lenho da Santa Cruz, que teria sido descoberta no século IV por Santa 
Helena, mãe do Imperador Constantino. Dentro da coleção de relicários do 
MSR, apresentamos este Relicário-Ostensório da Cruz do Santo Lenho e do 
Espinho da Coroa de Cristo. Trata-se de uma peça espanhola, datável da 
segunda metade do século XVI e feita em ébano, bronze, cristal de rocha, 
ouro e esmaltes. Chegou a São Roque em 1588, graças à doação de D. João 
de Borja - membro da famosa família Bórgia - que ofereceu a sua vasta 
coleção de relicários à casa-professa jesuíta. Apresenta, ao topo, um 
recetáculo cilíndrico em vidro que contém o que será um espinho da Coroa 
de Cristo e um pequeno fragmento da Santa Cruz.  

Relicário do Santo Lenho  
Segunda metade do século XVI  
Espanha  



Apesar de ser uma passagem que não surge referida na 
Bíblia, Cristo teria, durante o período em que está morto 
no túmulo, descido ao Inferno dos Justos para libertar os 
prisioneiros de Satanás. Depois deste momento, conhecido 
por isso como a Descida ao Inferno dos Justos, terá 
aparecido a Maria. Este episódio, popularizado pela 
Legenda Aurea - um conjunto de histórias hagiográficas 
compiladas em meados do século XIII pelo dominicano 
Iacopo de Voragine - reflete-se na peça que apresentamos, 
uma Aparição de Cristo à Virgem pintada em finais do 
século XVII por Bento Coelho da Silveira, para a Capela de 
Nossa Senhora da Doutrina da Igreja de São Roque. À 
frente, vê-se Cristo com os estigmas, vestido de vermelho e 
branco, cores que aludem ao martírio e à pureza, 
respetivamente. O estandarte erguido simboliza a vitória 
sobre a morte. A Virgem Maria aparece ajoelhada, 
enquanto os prisioneiros resgatados seguem Cristo.  

Aparição de Cristo à Virgem  
1690  
Bento Coelho da Silveira  



Quase a terminar o ciclo A Páscoa em São Roque, continuamos com esta 
imagem da Ressurreição pintada à volta de 1630 por um pintor 
desconhecido, talvez pertencente ao círculo do espanhol Juan de Roelas. 
Apesar de pertencer à coleção do MSR, é uma peça que só pode ser vista 
justamente no período da Páscoa.  Foi feita em conjunto com outras 
quatro - grupo ao qual, no final do século XVII, se acrescentaram mais 
duas - com o intuito de se colocarem no altar-mor da Igreja de São Roque 
e serem trocadas consoante a época do ano, tradição que ainda hoje tem 
continuidade. Durante toda a Quaresma mantém-se no altar-mor uma 
pintura com a representação do Calvário, após a qual é substituída pela 
que aqui se pode ver, que ficará até ao Pentecostes, quando é retirada 
para colocação de uma pintura com este tema. 

Ressurreição de Cristo 
c. 1630  
Círculo de Juan de Roelas  



Terminando por onde começámos, regressamos ao magnífico teto 
pintado da Igreja de São Roque, com esta Glorificação da Santa Cruz e 
dos Instrumentos da Paixão de Cristo. Tal como a Última Ceia 
mostrada ao início, dever-se-á à mão de Amaro do Vale. Trata-se de 
um acrescento feito no início do século XVII, que cobriu a cúpula em 
trompe l'oeil, de finais do XVI, parcialmente ainda visível. Este 
medalhão mostra a Santa Cruz rodeada por anjos e por figuras aladas 
que seguram nos Instrumentos da Paixão de Cristo, tais como o 
manto utilizado aquando da passagem "Ecce Homo" ou a lança que 
São Longuinho cravou no peito de Cristo. As quatro figuras visíveis 
aos cantos constituem o tetramorfo, isto é, o conjunto dos símbolos 
dos quatro evangelistas: a águia (São João), o leão (São Marcos), o boi 
(São Lucas) e o anjo (São Mateus). 

Glorificação da Santa Cruz e dos Instrumentos da 
Paixão de Cristo  
Início do século XVII  
Amaro do Vale  


