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        30° Dia Mundial da Juventude

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

COLETA NACIONAL DA SOLIDARIEDADE

JESUS É O REI DOS REIS

- Preparar a água para bênção dos ramos;
- Enfeitar o percurso da procissão com folhas de
coqueiro;
- Antes de ler a motivação, cumprimentar a to-
dos, dando-lhes boas-vindas e acolher bem os
visitantes.
- Hoje deve ser feita a Coleta da Campanha da
Solidariedade. a coleta fora do envelope é para
a mesma finalidade

01. MOTIVAÇÃO (Fora da igreja)
C. Iniciamos hoje a Semana Santa, em que
celebramos a Páscoa do Senhor. Recor-
damos a entrada de Cristo em Jerusalém
para realizar a entrega de sua vida: pela
morte de cruz, em fidelidade ao Projeto
do Pai.
Refrão: Os filhos dos hebreus, com ra-
mos de oliveira, correram ao encontro
de Jesus, nosso Senhor, // cantando e
gritando: "Hosana, ó Salvador!"/
C. Com o povo da primeira aliança, que
durante a Festa das Tendas levava ramos
nas mãos, nós também hoje, seguindo os
passos de Jesus, renovamos nossa adesão
ao seu projeto. Com os ramos, O aclama-
mos Senhor da vida e da história.
Refrão: Os filhos dos hebreus...
C. Fomos sensibilizados, através do tema:
"Fraternidade: Igreja e Sociedade", a
aprofundar o diálogo e a colaboração en-
tre a Igreja e a sociedade, como serviço
ao povo brasileiro. Celebramos também o
30° Dia Mundial da Juventude.

02. CANTO
Tu és Rei dos Reis... nº 798



03. BÊNÇÃO DOS RAMOS
(Estando a água já preparada em um lugar de
destaque, o presidente da celebração abençoa-
a, convidando todos a estender as mãos).
D. Ó Deus, com ramos de oliveira, cri-
anças e pobres aclamaram Jesus ao
entrar na cidade santa. Abençoai nossa
comunidade aqui reunida, com ramos
nas mãos e o louvor nos lábios. Que este
sinal da vitória pascal do Cristo nos for-
taleça. Num mundo ameaçado pela vio-
lência, guerra e destruição do meio am-
biente, possamos contribuir com uma
cultura de paz e de não-violência, como
Ele nos ensinou. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém!
(O dirigente asperge os ramos.)

04. EVANGELHO: Mc 11, 1-10
C. A leitura do Evangelho torna atual o que
Jesus fez "naquele tempo". Ele se apresenta
humilde e pobre. A multidão que o aclama
somos nós. Reconhecemos Nele nosso guia.

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.

05. PROCISSÃO
C. Irmãos e irmãs, a exemplo do povo que
aclamou Jesus, comecemos com alegria a
nossa procissão aclamando ao nosso Rei
(A Cruz vai à frente com um pano verme-
lho nos braços e um ramo amarrado na
vertical)
Cantos: Escolher entre os números 801
e 807

06. ORAÇÃO (Na igreja)
D. Deus eterno e todo-poderoso, para
dar-nos um exemplo de humildade,
quisestes que o nosso Salvador se fi-
zesse homem e morresse na cruz.
Concedei- nos aprender o ensinamento

de sua paixão e ressuscitar com Ele em
sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cris-
to, Vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém

PRIMEIRA LEITURA: Is 50, 4-7

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: 21(22)
Refrão: Meu Deus, meu Deus, por que
me abandonastes?

SEGUNDA LEITURA: Fl 2, 6-11

Leitura da Carta de São Paulo aos
Filipenses.

EVANGELHO: Mc 14, 1 – 15, 47

CANTO DE ACLAMAÇÃO
C. Aclamemos nosso Senhor Jesus Cristo
o Rei dos Reis cantando:
Jesus Cristo, sendo Deus...nº 799

Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo
segundo Marcos. (Folha anexa)

07. PARTILHANDO A PALAVRA
Com o Domingo de Ramos entramos na
Semana Santa, também chamada de Sema-
na Maior. Nesta semana acontecem os
maiores fatos da história da salvação. Não
devemos, nesses dias, olhar apenas para os
fatos históricos. É preciso enxergar neles o
sentido salvador que trazem. Por isso, a
narração da paixão e morte não basta ser
lida ou escutada; deve ser rezada e medita-
da. Como Maria, devemos guardar esses
fatos no coração (Lc 2,51), isto é, fazê-los
nossos, colocá-los dentro de nossa vida,
encarná-los, vivenciá-los.



Hoje se misturam dois fatos: a entrada
triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, como
rei pacífico e libertador da humanidade; e
sua paixão e morte, como geradoras de
libertação e de paz. A história da paixão não
é apenas a história da paixão de Jesus de
Nazaré. É também assunto nosso, porque
Jesus morre por nós, e nesse comportamen-
to de doação até o extremo, Ele se torna
nosso modelo de doação e de combate a
tudo o que se opõe à construção do Reino
de Deus.
Os fatos que celebramos na Semana Santa
se chamam "Mistério Pascal". Ele é o cen-
tro e o ponto mais alto da vida de Jesus.
Não existe Evangelho sem o Mistério
Pascal, que inclui paixão, morte e ressur-
reição. Os três fatos, distintos, são
inseparáveis. As palmas que erguemos hoje,
e com as quais aclamamos o Cristo, são
palmas de vitória. Ele vencerá o martírio.
Sem a ressurreição, Jesus, ainda que lem-
brado como uma das melhores e mais sábi-
as personagens da história, teria se tornado
apenas uma página da crônica policial do
passado. A história celebra muitos desses
heróis. Com Cristo foi diferente. Sua histó-
ria não para na morte para virar lembrança
e saudade. Ela, depois de mergulhar na mor-
te, continua gloriosa em Jesus de Nazaré
ressuscitado.

08. PROFISSÃO DE FÉ
D. Com a disposição de entrarmos com
Jesus em Jerusalém professemos a nossa
fé. Creio em Deus Pai...

09. PRECES DA COMUNIDADE
D. Adoremos a Cristo, aclamado hoje pela
multidão como o Rei e Messias esperado.
Por meio Dele, elevemos ao Pai as nossas
súplicas, confiantes:
L.1 Para que a nossa Igreja seja firme no

testemunho do Evangelho e da vida, não se
intimidando diante do imperialismo da mor-
te, rezemos ao Senhor!
L.2 Para que esta Semana Santa, seja oca-
sião favorável de nos comprometermos com
as ações na defesa das vítimas do tráfico
humano, rezemos.
L.1 Pelos jovens, para que se empenhem
na promoção da vida, rezemos ao Senhor!
D. Rezemos a oração da Campanha da
Fraternidade 2015:
Todos: Todos: Ó Pai,  Alegria e espe-
rança de Vosso povo, Vós conduzis a
Igreja, servidora da vida, nos caminhos
da história.
A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo
sua Palavra que chama à conversão,
seja Vossa Igreja testemunha viva da
fraternidade e de liberdade, de justiça
e de paz.
Enviai o vosso Espírito da Verdade
paraque a sociedade se abra à aurora
de um mundo justo e solidário, sinal do
Reino que há de vir. Por Cristo, Senhor
nosso. Amém!

10. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Hoje é o dia da Coleta da Solidarieda-
de. Concretizemos a nossa observância
quaresmal: jejum, oração e solidariedade,
partilhando os nossos bens com os nossos
irmãos e irmãs.
Ó morte, estás vencida... nº 808

11. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós!
D. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos: É nosso dever e nossa salvação!
D. É um prazer para nós Vos louvar e Vos
adorar, Deus de bondade, neste dia em que
Jesus entrou na Cidade Santa como profe-
ta da paz, aclamado por seus discípulos e
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discípulas, com um clamoroso hosana para
a glória do Vosso Nome.
Cantando: Hosana ao Filho de Davi.
D. Nós Vos bendizemos porque, no meio
de dores e aflições, vão nascendo sinais
de vitória pelo amor que vence a morte.
Cantando: Hosana ao Filho de Davi.
D. Estes ramos são nosso grito de espe-
rança de que, na força da ressurreição, os
pobres verão reinar a liberdade e o mundo
inteiro conhecerá uma cultura de paz.
Cantando: Hosana ao Filho de Davi.
D. Derramai sobre nós o Vosso Espírito e
recebei o louvor de todo o Universo e de
todas as pessoas que Vos buscam.
Cantando: Hosana ao Filho de Davi.
D. Senhor Jesus, lembrai-Vos de nós em
Vosso Reino e, agora, ensinai-nos a rezar:
Pai nosso...

12. ABRAÇO DA PAZ
D. Rezemos juntos a oração da paz pe-
dindo que nos conceda sempre a paz que
merecemos:
Todos: Senhor Jesus Cristo, dissestes
aos Vossos Apóstolos: Eu vos...
D. Na alegria do Cristo que vem caminhar
conosco, saudai-vos (sem canto).

13. ORAÇÃO
D. Pai santo, Vós nos fortalecestes com
esta celebração. Guiai-nos durante
esta Semana Santa. Que a celebração
da Paixão, Morte e Ressurreição de
Jesus, nos renove na comunhão
convosco e com todas as criaturas. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém!

14. AVISOS
D. A Missa dos Santos Óleos será na pró-
xima terça feira, em Boa Esperança, às 19
horas.
- Que horas vamos realizar nossas celebra-
ções na Semana Santa? Vamos participar de
todas, revivendo os principais momentos da
vida de Jesus.

15. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Pai de misericórdia, que vos deu um
exemplo de amor na paixão do seu Filho,
vos conceda, pela vossa dedicação a Deus
e ao próximo, a graça de sua bênção: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. Deus nos conceda uma boa Semana San-
ta. Vamos em paz e que o Senhor nos acom-
panhe.
Todos: Graças a Deus.

16. CANTO
Eu venho do sul e do norte... n° 1.115

Leituras para a Semana

2ª Is 42, 1-7 / Sl 26(27) / Jo 12, 1-11
3ª Is 49, 1-6 / Sl 70(71) / Jo 13, 21-33.36-38
4ª Is 50, 4-9a / Sl 68(69) / Mt 26, 14-25


