
Diante da Cruz faça o seguinte momento de 
Oração e o Exame de Consciência.

+ Domingo de Ramos 
[DECISÕES]

Apesar da sua condição divina: 
“Enquanto Jesus caminhada, o povo 
estendia as suas capas no caminho.”

Palavra de Deus
Lucas 19, 28-40

Quando Jesus estava perto de Betfagé e Betâ-
nia, junto do Monte das Oliveiras, mandou 
dois discípulos com este recado: «Vão à 
povoação que fica ali em frente. Logo que lá 
entrarem encontrarão um jumentinho preso, 
que ainda ninguém montou. Soltem-no e 
tragam-no cá. Se alguém lhes perguntar por 
que é que fazem isso, digam que é o Senhor 
que precisa dele.» Eles foram e encontraram 
tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando 
estavam a soltar o jumentinho, os donos 
disseram: «Por que é que estão a soltar o 

jumento?» E eles responderam: «O Senhor 
precisa dele.» Levaram-no então a Jesus e 
puseram as suas capas por cima do jumento. 
Depois ajudaram Jesus a montar. À medida 
que Jesus avançava, as pessoas estendiam 
as capas pelo caminho. Ao chegarem perto 
da descida do Monte das Oliveiras, todos os 
discípulos começaram a gritar de alegria e a 
dar louvores a Deus pelos milagres que 
tinham visto. E exclamavam: «Bendito seja o 
rei, que vem em nome do Senhor! Paz no Céu 
e glória nas alturas!» Então alguns fariseus 
que estavam entre a multidão disseram: 
«Mestre, repreende os teus discípulos.» Mas 
Jesus respondeu-lhes: «Olhem que se estes se 
calarem, até as pedras hão de gritar.»

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 trai-
remos.

Oração
Bendito Tu, Jesus, o rei que vem em nome de 
Deus! Ao entrar nesta cidade, dá-nos a graça de 
reconhecer o Rei que aclamamos e a coragem de 
entrar no teu Reino. Mesmo quando vamos 
contra a opinião da maioria, mesmo quando isso 
nos leva onde a nossa mesquinhez não quer ir. 
Reina sobre nós e liberta-nos das mentiras da 
vida fácil e das aparências. Reina em nós e dá-nos 
a coragem de viver ao ritmo do teu Evangelho. 

Exame de Consciência
1.Quando as coisas correm mal, continuo a acre-
ditar na vitória do amor de Deus? Ou caio na 
dúvida, no protesto, na descrença, na blasfémia? 
2.Quando não vejo sinais de mudança, 
espero ainda e rezo cheio/a de confiança?  
3.Aceito com serenidade e paz todas as con-
trariedades da vida? Ou sou incapaz de 
suportar qualquer dor, desgosto ou sacrifício? 
4.Amo os outros com o amor de Cristo? Ou 
fujo de qualquer compromisso sério e defini-
tivo? Sou fiel à vocação a que Deus me 
chamou e me confiou?
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