
 

Celebramos o Domingo de Ramos. 
 
O Evangelho de hoje fala-nos da entrada de Jesus em Jerusalém por ocasião da Páscoa. 
 
Invoquemos o Espírito Santo para entendermos a Palavra de Deus. 
 
CÂNTICO | Vem, acender (Tui amoris ignem, Comunidade Taizé) 
https://www.youtube.com/watch?v=Z-SlpAmxPtk (PT) 
https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk (LT) 
 
LEITURA DO EVANGELHO  
Mc 11, 1-10 
 
Estando próximos de Jerusalém, perto de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 
dois dos seus discípulos e disse-lhes: «Ide à povoação que está em frente de vós e, logo que nela entrardes, 
encontrareis um jumentinho preso, que ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos 
perguntar: 'Porque fazeis isso?' respondei: 'O Senhor precisa dele;' e logo o mandará de volta.» 
Partiram e encontraram um jumentinho preso junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e soltaram-no. 
Alguns que ali se encontravam disseram-lhes: «Que é isso de soltar o jumentinho?» Responderam como Jesus 
tinha dito e eles deixaram-nos ir. Levaram o jumentinho a Jesus, lançaram-lhe por cima as capas e Jesus 
montou nele. Muitos estenderam as capas pelo caminho; outros, ramos de verdura que tinham cortado nos 
campos. E tanto os que iam à frente como os que vinham atrás gritavam:  
Hossana! Bendito seja o que vem em nome do Senhor!  
Bendito o Reino do nosso pai David que está a chegar. 
Hossana nas alturas! 
 
CÂNTICO | Deus é amor 
https://www.youtube.com/watch?v=dXKQ3FrK1DI 
 
TEXTO 
Quantas vezes também nós somos como a multidão que se deixa levar pelos outros? 
Quantas vezes o nosso comportamento e atitude são incoerentes com a nossa fé? 
 
COMPROMISSO 
Senhor Jesus, esta semana quero ter a coragem de ser fiel ao Teu amor, vivendo sempre na verdade.  
Tu que és o Caminho, a Verdade e a Vida, ajuda-me a levar mais longe a Boa-Nova: Deus é amor! 
 
E para melhor vivermos a paixão, morte e ressurreição de Jesus vamos ler o Evangelho da Paixão e participar 
nas celebrações da Semana Santa. 
 
PAI-NOSSO…  

“A PALAVRA DE DEUS FAÇA MORADA EM NÓS” 
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