
 

 

 

 

DOMINGO DE RAMOS  

Deus nos reúne 

Juntos: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

Mulher: Domingo é o dia do Senhor. E este domingo é ainda mais especial, porque iniciamos a 

Semana Maior, Semana que ajuda a rezar os últimos momentos da vida de Jesus. A Semana Santa é, 

para nós, oportunidade de caminharmos junto com Jesus. De unirmos nossas alegrias e fadigas aos 

sofrimentos do Senhor, na certeza da nossa vitória! 

Juntos: Hosana ao Filho de Davi! Bendito o quem vem em nome do Senhor! Hosana ao Filho de Davi! 

Criança: Os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, correram ao encontro do Cristo que chegava. Uma grande 

multidão no chão punha seus mantos; outros colocavam seus ramos no caminho e clamavam: 

Juntos: Hosana ao Filho de Davi! Bendito o quem vem em nome do Senhor! Hosana ao Filho de Davi! 

 

Deus que nos falar... (Zacarias 9,9) 

 

“Exulte, cidade de Sião! Rejubila, cidade de 

Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu 

encontro, ele é justo, ele salva; é humilde 

e vem montado num jumento, um potro, 

cria de jumento.”  

- Palavra do Senhor 

- Graças a Deus! 

 

Num instante de silêncio, deixemos que a Palavra 

de Deus ecoe em nossos corações.                                                                         

 

         

Vamos Conversar... 

* Hoje lembramos a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele é 

aclamado como Rei e Senhor! Jesus é também o Senhor 

da família?   

* Jesus é o Messias, Aquele que foi enviado pelo Pai para 

a salvação do mundo. Como temos buscado a nossa 

salvação? 

* O Reinado de Jesus é um reinado diferente, pois Ele 

não vem nos ensinar a riqueza e a soberba, mas a 

humildade e despojamento total de si para fazer a vontade 

do Pai. Vivemos a simplicidade, a humildade, a confiança 

em Deus e seu querer de Deus em nossa vida? 

Deus escuta nosso clamor e nosso louvor 

Quem reza se salva, quem não reza se condena! Espontaneamente, vamos apresentar a Deus nossos louvores nossos 

pedidos. Louvamos, porque reconhecemos tudo que recebemos d’Ele. Pedimos, porque confiamos que Ele nos escuta! 

A cada louvor e prece, rezaremos juntos: Escutai, Senhor, nosso louvor, nosso clamor! 

Pai-Nosso... Ave, Maria... Glória ao Pai... 

Juntos: Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!  

 

Preparação: Colocar na porta da casa, do apartamento, um ramo verde na porta de casa, sinalizando que sua 
família está iniciando a vivência da Semana Santa.  

Algumas perguntas para nortear a preparação da celebração da Semana Santa em Família: Onde será realizado 
o momento de oração? Qual o melhor momento do dia? 

Os símbolos ajudam a rezar: Preparar um pequeno altar com ramos verdes, vela e Palavra de Deus. 


