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PREPARAR
(Colocar sobre uma mesa: um crucifixo, uma Bíblia, uma vela acesa, ramos de 

oliveira ou de outra árvore).

1. PARA INICIAR

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Celebramos, neste dia, a entrada de Jesus em Jerusalém para realizar o 
seu mistério pascal. A origem desta aclamação vem da Festa das Tendas, 
que lembrava o tempo em que o povo israelita fazia sua caminhada 
pelo deserto, morando em tendas. Durante uma semana eles recolhiam 
ramagens e formavam tendas por toda parte, enquanto o povo agitava 
os ramos e dizia: “Bendito o que vem em nome do Senhor!”. Esta festa 
era um momento de alegria e de louvor, que mantinha a identidade 
do povo e lhe dava resistência. A experiência da quarentena pode 
recordar um pouco destes valores: estar em casa, junto da família, 
atento e preocupado com o cuidado daqueles e daquelas que nos são 
caros. Como estou cuidando de mim e dos meus familiares e amigos? 
Tenho me alegrado e reconhecido a presença de Deus na minha vida 
nestes dias? (pensar um pouco - fazer pequena memória de cada pergunta).

2. LEITURA BÍBLICA: Mt 21,1-11

Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a 
Betfagé, no monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, 
dizendo-lhes: “Ide até o povoado que está ali na frente, e logo 
encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. 
Desamarrai-a e trazei-os a mim! Se alguém vos disser alguma coisa, 
direis: 'O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá'.” Isso aconteceu 
para se cumprir o que foi dito pelo profeta: “Dizei à filha de Sião: Eis que 
o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, 
num potro de jumenta.” Então os discípulos foram e fizeram como 
Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e 
puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão 
estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos 
das árvores, e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam 
na frente de Jesus e os que o seguiam, gritavam: “Hosana ao Filho de 
Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos 
céus!” Quando Jesus entrou em Jerusalém a cidade inteira se agitou, e 
diziam: “Quem é este homem?” E as multidões respondiam: “Este é o 
profeta Jesus, de Nazaré da Galileia.”
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3. PARA RECORDAR O TEXTO

A cena da entrada de Jesus em Jerusalém revela a sua identidade como 
Messias pobre e desarmado. Jesus, pessoalmente, toma as providências 
para entrar na cidade montado num jumentinho, o transporte dos 
pobres daquela época. Os discípulos são encarregados de preparar o 
animal para sua entrada na cidade. Eles vão e fazem exatamente como 
Jesus mandou. A multidão reage entusiasmada, estendendo seus 
mantos no chão para Jesus passar, e grita: “Hosana ao Filho de Davi!”. 
Eles reconhecem em Jesus o Messias-Rei, cujo modo de entrar na 
cidade, sentado num jumentinho, revela que a sua maneira de ser rei é 
diferente. A entrada de Jesus em Jerusalém questiona a população da 
cidade: quem é este homem? É o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia.

O que tenho ainda a destacar deste texto? (refletir um momento)

4. PARA MEDITAR COM O PAPA FRANCISCO

O Papa Francisco nos diz que esta celebração tem um duplo sabor: doce 
e amargo. Apresenta Jesus que desce do Monte das Oliveiras montado 
num jumentinho e evidencia o entusiasmo dos discípulos, que 
acompanham o Mestre com aclamações festivas. Mas este Jesus não é 
um iludido que apregoa ilusões, um profeta “boa pinta”. Longe disso! É 
um Messias bem definido, com a fisionomia concreta do servo, o servo 
de Deus e do homem que caminha para a paixão. Os Evangelhos são 
claros: sempre avisou os seus amigos de que a sua estrada era aquela, 
que a vitória final passaria através da paixão e da cruz. O verdadeiro 
discípulo é aquele que aceita Jesus do jeito que ele é e não do jeito que 
gostaria que ele fosse. Jesus não nos pede para que o contemplemos 
apenas nas imagens ou nos vídeos que circulam nas redes. Ele está 
presente em nossos irmãos e irmãs que, hoje, padecem sob o peso do 
sofrimento, da doença e da indiferença. Para seguir fielmente a Jesus 
Cristo, que escolhas, que renúncias e que denúncias preciso fazer?

5. PARA REZAR – HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020

Deus de amor e de ternura, contemplamos este mundo tão bonito 
que nos deste. / Desse Dom, fonte da vida, recordamos: Cuidadores, 
guardiões tu nos fizeste. 

Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o “bom samaritano” 
ensinou: / Ao passar por uma vida ameaçada, Ele a viu, compadeceu e 
cuidou.

Toda vida é um presente e é sagrada, seja humana, vegetal ou animal.  / É 
pra sempre ser cuidada e respeitada, desde o início até seu termo natural.
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Tua glória é o homem vivo, Deus da vida; ver felizes os teus filhos, tuas 
filhas. / É ajustiça para todos, sem medida; é formarmos, no amor, bela 
Família.

Mata a vida o vírus torpe da ganância, da violência, da mentira e da 
ambição. / Mas também o preconceito, a intolerância; o caminho é a 
justiça e conversão.

6. PARA SALMODIAR – HINO DA LITURGIA DAS HORAS

Todo o mundo fiel rejubile 
na alegria de tal salvação:
destruindo a potência da morte, 
Jesus Cristo nos traz redenção.

De oliveira com ramos e palmas,
todo o povo, com voz triunfal,
canta hosanas ao Rei de Israel, 
de Davi descendente real.

Nós também, acorrendo ao encontro 
de tal Rei, com hosanas de glória, 
seguremos na mão nossas palmas 
de alegria e de fé na vitória.

Por seus dons, nos caminhos da vida, 
nos conduza e defenda o Senhor.
E possamos, em todos os tempos, 
tributar-lhe o devido louvor.

Glória ao Pai e a Jesus, Filho único,
Deus de Deus, Luz da Luz, Sumo bem,
com o Espírito, o Amor que consola,
pelos séculos dos séculos. Amém.

Pai Nosso, que estais nos céus...

7. ORAÇÃO CONCLUSIVA

Ó Deus eterno e fonte de misericórdia, diante dos ramos e da cruz, 
sinais da aclamação e da paixão de teu Filho, nosso Salvador, te peço 
pela humanidade inteira, especialmente neste contexto de sofrimento 
e de dor. Concede-me a graça de contemplar o mistério da entrega e 
da Paixão de teu Filho Jesus. Ajuda-me a reconhecer que Ele caminha 
comigo neste tempo de pandemia, me amparando e me dando forças 
para enfrentar estes desafios com serenidade, coragem e esperança. 
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Obrigado, ó Pai, por suscitar através do teu Espírito de Amor, tantas 
iniciativas em vista da proteção e promoção da vida, especialmente 
dos mais pobres, tantos testemunhos de doação e de entrega. Que, 
mesmo em oração pessoal, meu grito de louvor se junte ao de todos 
que clamam: “Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas 
alturas!”.

E te peço, Senhor, que abençoes a mim, a minha família e meus amigos. 
Tu que és Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
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