
Coloca uma Cruz que tenhas em casa num lugar 
de destaque. Semanalmente, em família, faz o 
seguinte momento de oração e o Exame de Cons-
ciência.

+ Domingo de Ramos 
[DECISÕES]

Apesar da sua condição divina: 
Entrada em Jerusalém

Palavra de Deus
Lucas 19, 28-40

Jesus seguia à frente do povo para Jerusa-
lém. Quando estava junto do Monte das 
Oliveiras, mandou dois discípulos com este 
recado: «Vão à povoação que fica ali em 
frente e encontrarão um jumentinho preso. 
Soltem-no e tragam-no cá. Se alguém lhes 
perguntar por que é que fazem isso, digam 
que é o Senhor que precisa dele.» (...) Leva-
ram-no então a Jesus e puseram as suas 
capas por cima do jumento. Depois ajudaram 
Jesus a montar. À medida que Jesus avança-

va, as pessoas estendiam as capas pelo 
caminho. Ao chegarem perto da descida do 
Monte das Oliveiras, todos os discípulos 
come-çaram a gritar de alegria e a dar louvo-
res a Deus pelos milagres que tinham visto: 
«Bendito seja o rei, que vem em nome do 
Senhor! Paz no Céu e glória nas alturas!» (...)

Reflexão
Começa hoje a Semana Santa, a Semana 
Maior da nossa fé. Em festa, aclamamos Jesus 
como nosso Rei. A Ele oferecemos o nosso 

aplauso e o nosso canto. Mas… é a este mesmo 
Jesus que viraremos as costas e trairemos.

Oração
Vem, Senhor Jesus, a minha casa! Quero aco-
lher-te no meu coração e na minha vida para 
aprender a ser bom, humilde e verdadeiro com 
todos os que estão à minha volta. Depois irei 
contigo… porque quero seguir os teus passos 
e viver fazendo o bem, ajudando a construir 
um mundo onde todos possam viver em liber-
dade, justiça e paz. Jesus, eu acredito em Ti.

Exame de Consciência
1. Em que coisas/situações a Igreja te ajuda 
a pensar, a refletir?

2. Na Igreja existem pessoas que te ajudam 
a tomar decisões? Quem?

3. Aceito com serenidade e paz as contrarie-
dades da vida? Ou sou incapaz de suportar 
qualquer dificuldade? 
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