
  



 

 

 

  |  “Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia” 
 

 

 

Querido e querida jovem. Hoje estamos celebrando com toda a Igreja o Domingo de 

Ramos. Domingo no qual iniciamos a Semana Santa. Semana especial em que somos 

convidados a viver este tempo mais próximos de Jesus de Nazaré. O nosso convite nesta 

oração é nos aproximarmos de Jesus de maneira a estarmos com Ele em seus últimos 

dias. É olhando para Ele que fazemos a experiência da passagem da morte para a vida. 

Somos atingidos por esta experiência que se atualiza na nossa história, em nossas 

realidades também de sofrimento, de dor. Em suma, é estar atentos a Ele, vendo seu 

modo de estar, seus gestos e também as suas poucas palavras, a fim de tirar algum 

proveito para nosso momento atual de vida. Vamos juntos adentrar neste domingo de 

maneira a rezarmos este tempo tão grave e difícil pelo qual passamos devido a esta 

pandemia. Desejosos de rezar nossa vida e viver o que rezamos, possamos nos preparar, 

espiritual e humanamente, nesta semana para colhermos os frutos pascais, isto é, a paz 

e a esperança de dias melhores frente a esta pandemia que vivemos, bem como, que 

possamos apresentar a Ele nossas necessidades e realidades que precisam ser reavivadas 

pela doação da Vida Nova que Ele nos oferece.   
 

 

 

Naquele tempo:  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.' 
 

 

(Domingo de Ramos 2019)

 

As aclamações da entrada em Jerusalém e a humilhação de Jesus. Os gritos festivos e o 

encarniçamento feroz. Anualmente, este duplo mistério acompanha a entrada na 

Semana Santa [...]. Jesus mostra-nos como enfrentar os momentos difíceis e as tentações 

mais insidiosas, guardando no coração uma paz que não é isolamento, não é ficar 

impassível nem fazer o super-homem, mas confiante abandono ao Pai e à sua vontade 

de salvação, de vida, de misericórdia; e Jesus, em toda a sua missão, viu-Se assaltado 

pela tentação de «fazer a sua obra», escolhendo Ele o modo e desligando-Se da 

obediência ao Pai.  
 

E hoje, na sua entrada em Jerusalém, também nos mostra o caminho. Pois, neste 

acontecimento, o maligno, o príncipe deste mundo, tinha uma carta para jogar: a carta 

do triunfalismo, e o Senhor respondeu permanecendo fiel ao seu caminho, o caminho 

da humildade. O triunfalismo procura tornar a meta mais próxima por meio de atalhos, 

falsos comprometimentos. Aposta na subida para o carro do vencedor. O triunfalismo 

vive de gestos e palavras, que não passaram pelo cadinho da cruz; alimenta-se da 

comparação com os outros, julgando-os sempre piores, defeituosos, falhados...Jesus 

destruiu o triunfalismo com a sua Paixão.  
 

Verdadeiramente o Senhor aceitou e alegrou-Se com a iniciativa do povo, com os 

jovens que gritavam o seu nome, aclamando-O Rei e Messias. O seu coração rejubilava 

ao ver o entusiasmo e a festa dos pobres de Israel [...] Humildade não significa negar a 

realidade, e Jesus é realmente o Messias, o Rei [...].   
 

Aclamações festivas e encarniçamento feroz; é impressionante o silêncio de Jesus 

na sua Paixão. Vence inclusivamente a tentação de responder, de ser «midiático». Nos 

momentos de escuridão e grande tribulação, é preciso ficar calado, ter a coragem de 

calar, contanto que seja um calar manso e não rancoroso. [...] É a hora de Deus. E, na 

hora em que Deus entra na batalha, é preciso deixá-Lo agir. [...] E enquanto esperamos 

que o Senhor venha e acalme a tempestade (cf. Mc 4, 37-41), com o nosso testemunho 

silencioso e orante, demos a nós mesmos e aos outros a «razão da esperança que está 

em [nós]» (1 Ped 3, 15). Isto ajudar-nos-á a viver numa santa tensão entre a memória 

das promessas, a realidade do encarniçamento palpável na cruz e a esperança da 

ressurreição. 



 

Como foi minha preparação para este tempo pascal? 

Que frutos e experiências vividas trago no meu coração?  

De modo o Senhor me conduziu até aqui? 

Quais foram seus apelos, chamados que trago para 

serem confirmados frente ao Mistério Pascal de Jesus? 

Quais pessoas e atitudes te chamam mais atenção neste 

evangelho que acabamos de ler? 

Qual a relação que faço com o que tenho trazido no 

coração enquanto vivências?  
 

 

 

Tomai, Senhor, e recebei 

toda a minha liberdade, 

a minha memória também 

o meu entendimento e toda a minha vontade. 

Tudo o que tenho e possuo 

Vós me destes com amor: 

Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo; 

disponde deles, Senhor, segundo a Vossa vontade. 

Dai-me somente o vosso amor, a vossa graça. 

Isto me basta / nada mais quero pedir. 
  



 


