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Querido e querida jovem, 
chegamos à Semana Santa,  

a semana maior de nossa fé.  
Para rezarmos e celebrarmos  

os mistérios da Paixão, Morte e  
Ressurreição de Nosso Senhor  

Jesus Cristo, preparamos com muito 
carinho este roteiro de oração para 

caminharmos ao lado do Cristo. 

Damos início a estes passos hoje,  
com a celebração do Domingo de 

Ramos, e continuaremos nossa 
caminhada rezando também o  

Tríduo Pascal, que terá um roteiro 
específico para nos unirmos em  

oração rumo à Páscoa do Senhor.

Desde já, rezemos uns pelos outros.



DOMINGO DE RAMOS |  
Mc 11, 1-10 “Hosana! Bendito aquele 
que vem em nome do Senhor!”

Refrão meditativo: Hosana ao Filho de Davi 

1. Apresentação do dia
Querido e querida jovem, hoje, 28 de março, estamos ce-
lebrando com toda a Igreja o Domingo de Ramos. Domin-
go no qual iniciamos a Semana Santa. Semana especial em 
que somos convidados e convidadas 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 atingi-
dos por esta experiência que se atualiza na nossa história, em 
nossas realidades também de sofrimento, de dor. Em suma, 
é estar atentos, atentas a Ele, vendo seu modo de estar, seus 
gestos e também as suas poucas palavras, a fim de tirar al-
gum proveito para nosso momento atual de vida. Vamos 
juntos adentrar neste domingo, de maneira a rezarmos este 
tempo tão grave e difícil pelo qual ainda passamos devido a 
esta pandemia. Desejosos de rezar nossa vida e viver o que 
rezamos, possamos nos preparar, espiritual e humanamen-
te, nesta semana para colhermos os frutos pascais, isto é, a 
paz e a esperança de dias melhores frente aos cenários que 
vivemos, bem como apresentar a Ele nossas necessidades e 
realidades que precisam ser reavivadas pela doação da Vida 
Nova que Ele nos oferece.

Ouça no  
YouTube

http://bit.ly/RoteiroRamosM01


2. Música do dia:  
Entrando o Senhor na Cidade Santa

3. Texto bíblico | Mc 11, 1-10
Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém, diante 
de Betfagé e de Betânia, perto do monte das Oliveiras. En-
tão Jesus enviou dois discípulos, dizendo: “Vão até o povo-
ado que está na frente de vocês, e logo que vocês entrarem 
aí, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca foi 
montado; desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém 
lhes falar: ‘Por que estão fazendo isso?’, digam: ‘O Senhor 
precisa dele, mas logo o devolverá’”. Então eles foram e en-
contraram um jumentinho amarrado, do lado de fora, na 
rua, junto de uma porta, e o desamarraram. Algumas pes-
soas que aí estavam, disseram: “O que vocês estão fazendo, 
desamarrando o jumentinho?” Os discípulos responderam 
como Jesus havia dito e, então, permitiram que fizessem 
isso. Então levaram o jumentinho a Jesus, colocaram os pró-
prios mantos sobre ele, e Jesus montou. E muitas pessoas es-
tenderam seus mantos pelo caminho; outros puseram ramos 
que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os 
que seguiam gritavam: “Hosana! Bendito aquele que vem em 
nome do Senhor! Bendito seja o Reino que vem, o reino de 
nosso pai Davi! Hosana no mais alto do céu!” 

Ouça no  
YouTube

http://bit.ly/RoteiroRamosM02


4. Reflexão
Jesus entrou na cidade de Jerusalém com seus seguidores e 
seguidoras e não foi uma decisão fácil, pois implicava em um 
alto risco de ser incompreendido e rejeitado. Como um bom 
judeu, Jesus subiu a Jerusalém, para a páscoa, por que era o 
momento propício. Jesus entrou na cidade santa para que 
finalmente ela se transformasse na cidade de Deus, o lugar 
do encontro do ser humano com Deus, de Deus com todos 
os seres humanos. 

Pela primeira vez, Jesus se deixa aclamar: Hosana ao filho de 

Davi. Desta vez não recusou o papel de liderança, mas deu 
um outro sentido. Jesus entra em Jerusalém renunciando 
todo poder, toda força, todo domínio, sem espadas, sem 
exército, acompanhado de pessoas simples, em um jumenti-
nho. Jesus entra na cidade santa como mensageiro da paz, da 
fraternidade, do diálogo e da concórdia em meio a aplausos 
e hosanas do povo peregrino, trazendo não só o reconheci-
mento da sua mensagem, mas também desafiando o poder, 
desafiando a imagem de Deus, cristalizada naquela cidade. 
Jesus manifesta um Deus do encontro, que se deixa tocar e 
sentar à mesa com o povo. 

Que possamos acolher esta Semana Santa assim como Jesus 
Cristo foi acolhido com ramos em sua entrada messiânica 
em Jerusalém, de maneira simples e singela, mas com total 
entrega para acolher a páscoa em nossa vida. 

Adaptado do Retiro Quaresmal 2020



5. Pontos para oração 
• Como foi minha preparação para este tempo pascal? 

Que frutos e experiências vividas trago no meu coração? 

• Olhando para Jesus, percebendo seus gestos, suas atitu-
des, conversando com o Senhor: O que mais me marca 
no modo de proceder de Cristo? Quais apelos e pedidos 
Ele me faz?

• Ao olhar para minha vida, à luz do Evangelho, como 
percebo minha “Jerusalém interior”: cidade da paz e do 
encontro ou cidade da intolerância e da violência?

• Em minhas relações pessoais, em meu cotidiano, de que 
maneira ou em quais momentos, eu manifesto Deus que 
está ao lado do povo, assim como Jesus?

• O que, em minha vida, precisa ser transformado para 
que eu também seja lugar do encontro do ser humano 
com Deus?

6. Revisão
Recordo o meu encontro com Deus. Anoto o que foi mais 
importante na oração: o texto mais significativo (palavras, 
frases e imagens); os pensamentos predominantes; os ques-
tionamentos; os sentimentos de consolação ou desolação; se 
houve apelos e como me senti diante deles. 

Quais as palavras e frases que mais me tocaram? Quais pen-
samentos e sentimentos experimentei? Senti algum apelo  
de Deus?



7. Pai Nosso 

8. Oração de Santo Inácio
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.



Passos para Oração  
de Meditação
Dispor-se: Escolho um texto bíblico. Defino 
a duração da oração. Busco um LUGAR 
tranquilo e agradável que ajude a me concentrar. 
Encontro uma boa POSIÇÃO corporal.

Preparar-se: Faço SILÊNCIO interior e exterior. 
RESPIRO lentamente, suavemente. Tomo 
CONSCIÊNCIA de que estou na PRESENÇA 
de DEUS. Faço com devoção o sinal da cruz.

Situar-se: PEÇO a DEUS Nosso Senhor para 
que todos os meus desejos, pensamentos e 
sentimentos estejam voltados unicamente para 
o seu louvor e serviço. Peço a GRAÇA que 
verdadeiramente DESEJO receber de DEUS.

Meditar: LEIO o texto devagar, saboreando as 
palavras que mais me “tocam”. REFLITO por 
que esta frase, palavra, ideia me chama a atenção. 
CONVERSO com Deus como um amigo: falo, 
escuto, peço, louvo, pergunto, silencio, seguindo 
os sentimentos experimentados na oração.

Revisar: Recordo o meu ENCONTRO com DEUS.  
Anoto o que foi mais importante na oração:  
o texto mais significativo (palavras, frases e imagens);  
os pensamentos predominantes; os questionamentos;  
os sentimentos de consolação ou desolação;  
se houve apelos e como me senti diante deles.




