
Domingo de Ramos da Paixão do Senhor 

Messias misericordioso 
 

Deus Todo-poderoso, olha com  
misericórdia para o teu povo, e nos 
conceda o perdão. Aumente nossa fé 
enquanto honramos Jesus, nosso 
messias, que nos traz uma nova vida 
em você. 
Que possamos louvar-te com todo o 
nosso coração, seguindo o exemplo 
humilde do vosso Filho. 
Tire nossa pecaminosidade 
e conduza-nos à alegria do teu 
reino. 
Por Cristo nosso Senhor. Amem. 

DOMINGO, 10 DE ABRIL DE 2022 

AMOR VERDADEIRO 

 

Na celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, o tenor das leituras começa com 

alegres aclamações de hosana para depois se transformar em horríveis apelos à morte de 

Jesus. Neste domingo, a leitura do Evangelho da procissão retrata as multidões consideran-

do Jesus como um rei, mas no Evangelho durante a Liturgia da Palavra, nosso Senhor é es-

carnecido. 

Não importa como as pessoas tratassem Jesus, ele era fiel a si mesmo e à missão que Deus 

lhe deu. Como nos diz São Paulo na Carta aos Filipenses, “ele se humilhou, tornando-se 

obediente até a morte”. Quando Jesus estava prestes a ser preso, ele curou o servo do su-

mo sacerdote e exortou seus discípulos a se absterem de violência. E quando perguntado se 

ele é o Cristo, Jesus respondeu apenas dizendo: “Você diz isso”. 

 

Em sua paixão, Jesus nos ensina que não importa a circunstância, devemos permanecer fiéis 

à pessoa que Deus nos criou para ser. Por meio dessa vida autêntica, carregamos nossa 

cruz, abandonamos nosso antigo modo de vida e permitimos que nosso coração se abra a 

Deus. O relato de Lucas do Evangelho registra que todos os “conhecidos de Jesus estavam à 

distância”. Ao observarmos sua paixão e morte hoje, podemos ficar ao lado de sua cruz, 

aclamando em nossos corações: “Bendito aquele que vem em nome do Senhor!” 
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ESTA SEMANA EM CASA 

 

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE ABRIL 
SERVO DE TODOS 
Nossa primeira leitura faz parte dos cânticos dos 
servos do Livro de Isaías. Estes também são 
conhecidos como os cânticos do servo sofredor; 
os outros são encontrados em Isaías 49, 50 e 
52–53. As profecias contidas nessas canções 
apontam para Jesus, que trouxe justiça e paz a 
todas as pessoas e ainda assim suportou grande 
sofrimento por nós. Agradeça a Jesus hoje 
servindo a outro sem contar o custo para você. 
 
TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL 
MISSA DO CRISMA 
Durante a Semana Santa, a Igreja celebra a 
Missa do Crisma, na qual são abençoados o óleo 
dos catecúmenos e o óleo dos enfermos, e o 
sagrado crisma é consagrado para uso naquele 
ano. Ore por todos os sacerdotes, que servem o 
povo de Deus nas paróquias e dioceses ao redor 
do mundo através da administração dos sacra-
mentos e de inúmeras outras maneiras. 
 
QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL 
TRAIÇÕES 
Judas traiu Jesus por trinta moedas de prata e 
depois se arrependeu de suas ações. Jesus 
sabia que um amigo próximo o entregaria às 
autoridades. Todos nós fizemos comentários in-
delicados ou más escolhas que traíram, feriram 
ou difamaram outra pessoa. Reserve um tempo 
de oração silenciosa hoje para orar por aqueles 
que você feriu.  

Peça a Deus para ajudá-lo a perdoar a si mes-
mo pelo que você disse ou fez, e por sua graça 
de misericórdia sem fim. 
 
QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL 
LIDERANÇA SERVIDORA 
Durante a Missa vespertina da Ceia do Senhor, 
a Igreja celebra o dom da Eucaristia de Jesus, 
mas também o modelo de liderança servil do 
Senhor. Durante a ceia da Páscoa, Jesus, 
“plenamente ciente de que o Pai colocara tudo 
em seu poder”, inclinou-se para lavar os pés de 
seus discípulos. Entre no Sagrado Tríduo Pascal 
hoje à noite participando da Missa em sua 
paróquia. 
 
SEXTA-FEIRA, 15 DE ABRIL 
TUDO PARA VOCÊ 
Jesus morreu na cruz para nos ressuscitar para 
uma nova vida no Espírito. Como cristãos, so-
mos chamados a entregar nosso espírito a Deus 
e entregar totalmente nossas vidas a ele. Ore 
com um coração sincero hoje, lembrando-se de 
tudo o que Jesus fez por você. 
 
SÁBADO, 16 DE ABRIL 
NOITE MAIS SANTA 
Na Vigília Pascal, ponto alto do ano litúrgico, os 
que se prepararam para os sacramentos de ini-
ciação receberam o batismo, a confirmação e a 
Eucaristia. Ore e dê as boas-vindas a esses no-
vos membros da Igreja 
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