
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

(A assembleia se reúne no local, de onde sairá 
a procissão. Os fiéis levam ramos na mão).

Anim.: Bendito seja aquele que vem em nome 
do Senhor e vem para nos libertar. É o Senhor, 
Deus da vida, nosso Redentor. Sejam todos 
benvindos a esta celebração.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Reunidos em comunidade, com toda 
igreja, iniciamos hoje a Semana Santa. Jesus 
é o Servo Sofredor que abraça a paixão e a 
morte. Ele amou e obedeceu ao Pai até o fim 
e manifestou seu grande amor para com a 
humanidade a fim de nos salvar da escravidão, 
do pecado e da morte. 
Somos, pois, chamados a mergulhar no mis-
tério de Cristo, procurando compreender o 
amor redentor daquele que deu a vida por nós.
Ao contemplarmos a cruz queremos assumir 
a mesma atitude que Ele assumiu e a nos soli-
darizarmos com aqueles que são crucificados 
neste mundo: os pobres e marginalizados. 
Como o povo que aclamou Jesus com cantos 
de Hosana, entoemos o canto de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 126(CD1) /127(CD1) 

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o 
amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo 
esteja com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

Dir.: Durante as cinco semanas da Quares-
ma, nós nos reunimos em grupos e atuamos 
na Campanha da Fraternidade, cultivamos a 
oração pessoal e comunitária, a prática da 
penitência e da solidariedade. Hoje, aqui nos 
reunimos e vamos iniciar, em comunhão com 
as comunidades cristãs do mundo inteiro, 
a celebração da Semana Santa. Fazendo a 
memória da entrada de Jesus em Jerusalém, 
indo ao seu encontro com ramos nas mãos, 
sigamos os passos de nosso Salvador para 
participarmos plenamente da sua Páscoa.

5. BÊNÇÃO DOS RAMOS

Dir.: Deus eterno e poderoso, abençoai estes 
ramos que levaremos em festa nesta alegre 
procissão, pois, seguindo a vida de Jesus, nos-
so Rei e Senhor, chegaremos, felizes, à eterna 
Jerusalém. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

6. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO: Mc11,1-
10 ou Jo 12,12-16

7. CONVITE A PROCISSÃO: 

Dir.: Ergamos nossos ramos, aclamemos e 
caminhemos com Jesus, Ele é nosso Deus e 
Salvador. Com fé, iniciemos a nossa procissão.

8. CANTOS PARA A PROCISSÃO: 1103(CD1) 
/ 1105(CD1)

9. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus de bondade, vosso 
Filho, Jesus Cristo, assumiu nossa condição 
humana e deu a sua vida na cruz. Dai-nos 
a graça de aprendermos esse ensinamento 
da sua paixão, para que, seguindo os seus 
passos no caminho da cruz, possamos res-
suscitar com Ele em sua glória. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade 
do Espírito Santo. Amém.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

10. PRIMEIRA LEITURA: Is 50,4-7

11. SALMO RESPONSORIAL: Sl 21 (22)

Meu Deus, meu Deus, por que me aban-
donastes?

Riem de mim todos aqueles que me veem,
torcem os lábios e sacodem a cabeça:
“Ao Senhor se confiou, ele o liberte
e agora o salve, se é verdade que ele o ama!”

Cães numerosos me rodeiam furiosos,
e por um bando de malvados fui cercado.
Transpassaram minhas mãos e os meus pés
e eu posso contar todos os meus ossos.

Eles repartem entre si as minhas vestes
e sorteiam entre si a minha túnica.
Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe,
ó minha força, vinde logo em meu socorro!

Anunciarei o vosso nome a meus irmãos
e no meio da assembleia hei de louvar-vos!
Vós, que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe 
louvores,
glorificai-o, descentes de Jacó,
e respeitai-o, toda a raça de Israel!

12. SEGUNDA LEITURA: Fl 2, 6-11

13. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Glória e louvor a vós, ó Cristo!
Jesus Cristo se tornou obediente, 
obediente até a morte numa cruz; 
pelo que o Senhor Deus o exaltou, 
e deu-lhe um nome muito acima de outro 
nome.

14. EVANGELHO: Mc 14,1-15,47 
(folheto com o Evangelho)

(É importante preparar bem e com antecedên-
cia, a leitura da Paixão, distribuindo os diversos 
personagens para tornar mais dinâmica a 
participação. Tratando-se de um texto bastante 
longo, as pessoas podem ficar sentadas. 
Quando se narra a morte de Jesus, todos 
se ajoelham e permanecem um momento 
de silêncio.)

15. PARTILHA DA PALAVRA

16. PROFISSÃO DE FÉ

17. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Na força de nossa fé em Cristo, elevemos 
ao Pai nossas preces, pois Ele nos mostrou 
através de seu Filho, Servo humilhado, seu 
grande amor por nós. Após cada prece, re-
zemos confiantes:

Por vosso amor, salvai-nos, Senhor! 

Senhor, confirmai vossa igreja em sua missão 
e fazei-a sinal vivo de vosso reino presente 
no mundo, rezemos confiantes.

Senhor, fortalecei nossas comunidades para 
que sejam portadoras de esperança e, na cele-
bração dos mistérios de Cristo nesta Semana 
Santa, se abram cada vez mais ao mistério 
da Paixão de Cristo e tornem-se portadoras 
da esperança pascal, rezemos confiantes.

Senhor, guardai em vosso coração divino os 
que defendem a vida, aqueles que trabalham 
junto aos pobres e todos que estão sofrendo, 
rezemos confiantes.

Senhor, fazei com que nós, seguindo os passos 
de Jesus, sejamos humildes nas dificuldades 
e tenhamos uma confiança inabalável na vossa 
misericórdia, rezemos confiantes.

Dir.: Senhor Deus, infundi em nossos corações 
o Espírito do vosso Filho, Rei e Salvador, para 
sermos fiéis anunciadores do vosso Reino. 
Vós, que sois nosso Deus e viveis e reinais 
para sempre. Amém

18. PARTILHA DOS DONS: 428 / 429

Dir.: Hoje, a igreja realiza a Coleta da Campa-
nha da Fraternidade em prol de suas obras e 
serviços. Assim como o próprio Senhor nos 
deu sua vida, sejamos nós também doadores 
de vida, de amor e de bondade. 

RITO DA COMUNHÃO

DEUS NOS FALA
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19. PAI-NOSSO

Dir.: Rezemos com amor e confiança, a oração 
que o próprio Senhor nos ensinou. Pai Nosso...

SAUDAÇÃO DA PAZ 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orienta-
ções dadas pelo Arcebispo Dom Dario Campos 
para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde a 
Reserva Eucarística está cuidadosamente de-
positada no sacrário. Abre a porta do sacrário, 
faz uma genuflexão como sinal de adoração. 
Com reverência pega a âmbula que contém a 
Sagrada Reserva Eucarística, leva-a até o altar, 
de onde parte para a distribuição da Sagrada 
Comunhão aos fiéis. Terminada a distribuição, 
leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

20. COMUNHÃO: 588 /531

21. RITO DE LOUVOR: 834(CD18) /820 (CD18)

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um salmo 
ou canto bíblico.)

22. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Pai Santo, vós nos forta-
lecestes com esta celebração; guiai-nos 
durante esta Semana Santa que se inicia, 
para que a celebração da Paixão, Morte e 
Ressurreição de Jesus, vosso filho e Senhor 
nosso, nos renove na comunhão contigo e 
com todas as criaturas. Por Cristo, Nosso 
Senhor. Amém.

23. NOTÍCIAS E AVISOS

24. CONTEMPLAÇÃO DA CRUZ – BÊNÇÃO 
FINAL

(Alguém toma a cruz e a coloca diante da 
assembleia. Quem preside convida)

Dir.: Com esta celebração somos convidados 
a centrar o nosso olhar no Cristo, que, cum-
prindo o destino dos profetas, deve morrer 
em Jerusalém. Inclinemos nosso corpo e 
nosso coração.

(Silêncio)

Dir.: Ó Deus, bendito seja aquele que vem em 
vosso nome. Guardai-nos em seus caminhos, 
até a Páscoa da ressurreição. Em nome do Pai 
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dir.: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe!

TODOS: Graças a Deus!

25. CANTO DE ENVIO: 640 (CD20) / 645(CD11)

DEUS NOS ENVIA

26. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Is 42,1-7, Sl 26 (27), 1. 2. 
3. 13-14 (R/. 1a), Jo 12,1-
11

3.ª-feira: Is 49,1-6, Sl 70 (71),1-2. 
3-4a. 5-6ab. 15.17 (R/ cf. 
15), Jo 13,21-33.36-38 

4.ª-feira: Is 50,4-9ª, Sl 68 (69),8-10. 
21bcd-22. 31 e 33-34 (R/ 
14cb), Mt 26,14-25

ORIENTAÇÕES

w Preparar bem a celebração de hoje.
w Combinar onde se reunir para fazer a procissão.
w Providenciar ramos verdes e vasilha com água 

benta para aspergir os ramos.
w Colocar um ramo na haste da cruz.  
w A procissão com ramos e a proclamação da 

Paixão são os principais elementos a serem 
valorizados na celebração de hoje. 

w Não se esquecer, porém, que os ramos devem 
ser sinal de nosso compromisso com a maneira 
de ser e de agir de Jesus. Cuidar para essa 
opção não cair na superstição. 

w Preparar os leitores proclamação da Paixão de 
Nosso Senhor Jesus Cristo.

w O relato da Paixão deve ser feito sem velas, sem 
incenso, sem saudação ao povo nem sinal da 
cruz.
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