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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

COLETA NACIONAL DA SOLIDARIEDADE

"BENDITO O QUE VEM EM NOME DO SENHOR"

- Preparar a água benta para bênção dos ra-
mos;
- Preparar uma cruz grande enfeitada de ramos
verdes;
- Enfeitar o percurso da procissão com ramos;
- 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, recolhendo os envelopes distri-
buídos no Domingo passado.

01. MOTIVAÇÃO
C. Iniciamos hoje a Semana Santa. Recor-
damos a entrada de Cristo em Jerusalém e
a entrega de sua vida em fidelidade ao Pro-
jeto do Pai.
Refrão: Eles queriam um grande rei, /
que fosse forte e dominador / e por isso
não creram nEle / e mataram o Salva-
dor!
C. O povo da primeira aliança, durante a
Festa das Tendas levava ramos nas mãos.
Nós também hoje, seguindo os passos de
Jesus, renovamos nossa adesão ao seu pro-
jeto. Com os ramos nas mãos O aclama-
mos Senhor da vida e da história.
Refrão: Hosana hey! Hosana ha! /
Hosana hey! Hosana hey! Hosana ha!
(bis)
C. Com o tema: "Casa Comum, Nossa Res-
ponsabilidade",  a Campanha da
Fraternidade chamou-nos a atenção para a
questão do saneamento básico para garan-
tir desenvolvimento, saúde integral e quali-
dade de vida para todos. "Quero ver o di-
reito brotar como fonte e correr a justiça
qual riacho que não seca" (Am 5.24).
Cantemos:



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

03. BÊNÇÃO DOS RAMOS
(Estando a água já preparada num lugar de des-
taque, o dirigente convida todos a estender as
mãos sobre ela).
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
ambiente, 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: Lucas 19, 28-40
C. A leitura do Evangelho nos convida a atu-
alizar a ação das pessoas do tempo de Je-
sus. Hoje, somos nós que devemos reco-
nhecer Jesus como o Cristo em nossa vida
e Senhor da nossa história.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.
(Breve comentário sobre o Evangelho e a moti-
vação para a procissão)

05. PROCISSÃO
D. Irmãos e irmãs, como o povo que acla-
mou Jesus, comecemos com alegria a nos-
sa procissão aclamando ao nosso Rei.
Hosana ao Filho de Davi... nº 795,
Hosana hey... nº 804, Eles queriam um
grande rei...nº 801.

06. ORAÇÃO (Dentro da Igreja)
D. Ó Deus, bendito seja o vosso nome

e vosso amor. Por Jesus Cristo, nos des-
tes um exemplo de humildade e serviço
fiel à humanidade. Dai-nos a força de
seguirmos os vossos passos no caminho
da cruz. Que aprendamos os
ensinamentos da vossa Paixão e Res-
suscitar com Ele em vossa glória. Por
Ele vos pedimos, na unidade do Espíri-
to 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: Lc 22, 14 - 23, 56

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Jesus Cristo, sendo Deus... nº 799

Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo Lucas.

(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. Precisamos enxergar neles
o sentido salvador que trazem. A narração
da paixão e morte não basta ser lida ou es-
cutada; deve ser rezada e meditada. 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 temos dois fatos: a entrada triunfal de
Jesus Cristo em Jerusalém, como rei pacífi-
co e libertador da humanidade; e sua pai-
xão e morte, como geradoras de libertação
e de paz. A história da paixão não é apenas
a história da paixão de Jesus de Nazaré.
Jesus morre por nós, e nessa doação ao
extremo, Ele torna-se nosso modelo de do-
ação 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.  As palmas que erguemos hoje e com
as quais aclamamos o Cristo são palmas de
vitória. Ele vencerá o martírio. Não tivesse
acontecido a ressurreição, Jesus, ainda que
lembrado como uma das melhores e mais
sábias personagens da História, teria se tor-
nado apenas uma página da crônica policial
do passado. A História celebra muitos des-
ses heróis. Com Cristo foi diferente. Sua
história não para na morte para virar lem-
brança e saudade. Sua história, depois de
mergulhar na morte, continua gloriosa em
Jesus de Nazaré ressuscitado.
Queremos lembrar a todos que essa sema-
na não é de feriadão. De modo algum! São
dias em honra do Senhor, nos quais a Igre-
ja celebra exultante o amor de Deus e sua
obra salvadora em favor da humanidade.
Todos devemos participar das cerimônias
e manifestar a nossa fé. Além disso, deve-
se observar o respeito e delicadeza em nos-
sas famílias e com todos. Façamos dessa
semana uma Semana Santa, vivendo-a na
presença de Deus!

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 d'Ele, elevemos ao Pai as nossas
súplicas confiantes:
Todos: Rei de Israel, salvai-nos!
L.1 É grande o conflito entre os valores do
reino e as ofertas materiais do nosso tem-
po. Que os cristãos sejam fortalecidos pela
graça divina e saibam discernir entre bem e
mal, entre certo e errado, rezemos.
L.2 Nesta quaresma fomos convidados ao
jejum com o firme propósito de nos solida-
rizar com nossos irmãos menos favoreci-
dos. Que saibamos sempre partilhar com
os pobres aquilo que temos, rezemos.
L.1 Do sangue derramado na cruz de Cris-
to, nasceu a Igreja misericordiosa. Nesta
Paixão de Cristo, sejamos mais plenamen-
te purificados e fortalecidos no espírito mi-
sericordioso, rezemos.
L.2 A cruz de Cristo serve para refletir so-
bre nossas dores e enfermidades. Que os
doentes e aflitos, participando da Paixão de
Cristo, obtenham força e paciência, reze-
mos.
D. Concluamos nossas preces rezando jun-
tos a Oração da Campanha da
Fraternidade.
Todos: Deus da vida, da justiça e do
amor, / Tu fizeste com ternura o nosso
planeta, / morada de todas as espécies e
povos. Dá-nos assumir, na força da fé /
e em irmandade ecumênica,/ a
corresponsabilidade na construção / de
um mundo sustentável e justo para to-
dos. / No seguimento de Jesus, / com a
Alegria do Evangelho e com a opção pe-
los pobres. / Amém!
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10. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. É o momento da oferta da Campanha
da Solidariedade. A quaresma nos pede:
jejum, oração e solidariedade. Vamos par-
tilhar!
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
profeta da paz, foi aclamado por seus dis-
cípulos e discípulas, com um clamoroso
hosana para a glória do vosso Nome.
Refrão: Hosana ao Filho de Davi! (2x)
D. Nós vos bendizemos porque, no meio
de dores e aflições, nascem sinais de vitó-
ria do amor que vence a morte.
Refrão: Hosana ao Filho de Davi! (2x)
D. Estes ramos são nosso grito de espe-
rança. Na força da ressurreição, os po-
bres verão reinar a liberdade. O mundo in-
teiro conhecerá uma cultura de paz.
Refrão: Hosana ao Filho de Davi! (2x)
D. Derramai sobre nós o vosso Espírito.
Recebei o louvor de todo o universo e dos
que vos buscam.
Refrão: Hosana ao Filho de Davi! (2x)
D. Senhor Jesus, lembrai-vos de nós em
vosso Reino e, agora, ensinai-nos a rezar:
Pai nosso...

12. ABRAÇO DA PAZ
D. Desejosos por um mundo de paz,
saudemo-nos uns aos outros (em silêncio).

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

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
- Programar os horários das celebrações da
Semana Santa.
- Missa dos Santos Óleos na Catedral, ter-
ça-feira às 19h.
- Dia 22 é também o Dia Internacional da
Água.

15. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. Abençoe-nos o Deus todo poderoso: Pai
e Filho e Espírito Santo
Todos: Amém!
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus!

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


