
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Irmãos e irmãs, durante as cinco 
semanas da Quaresma, nós nos reunimos 
em grupos e atuamos na Campanha da Fra-
ternidade. Iniciamos, hoje, a Semana Santa, 
recordando a entrada de Cristo em Jerusalém 
para celebrar sua Páscoa. Como o povo 
da antiga aliança, que durante a festa das 
tendas levava ramos nas mãos, significando 
a esperança messiânica, renovamos, hoje, 
nossa adesão ao Cristo, Senhor da história. 
Escutando e participando da liturgia da Paixão 
do Senhor, deixamos que o Mistério Pascal 
da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus 
se realize em nossa vida. Saudemos, com 
hosana, o Filho de Davi! Bendito o que vem 
em nome do Senhor! Jesus, Rei de Israel, 
hosana nas alturas! (Mt 21,9).

3. CANTO DE ABERTURA: 126, 127 (CD 1)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam com todos vocês.

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

5. BÊNÇÃO DE RAMOS

Dir.: Ó Deus, com ramos de oliveira, 
crianças e pobres aclamaram Jesus, ao 
entrar na Cidade Santa. Abençoai nossa 
comunidade aqui reunida, com ramos nas 
mãos e o vosso louvor em nossos lábios. 
Que este sinal da vitória pascal do Cristo 
nos fortaleça para, num mundo ameaçado 
pela violência e pela guerra, contribuirmos 
concretamente com a cultura de paz e de 
não violência, como Ele nos ensinou. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

(O dirigente da celebração asperge os ramos 
e as pessoas com água benta. Um ramo é 
colocado na haste da cruz processional.)

5. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO: 
Lc 19,28-40

7. CONVITE À PROCISSÃO

Dir.: Meus irmãos e irmãs, a exemplo do 
povo que aclamou Jesus, iniciemos com 
alegria a nossa procissão.

8. CANTOS PARA A PROCISSÃO: 1103, 
1104, 1105, 1106 (CD  01)

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 o ensinamento 
da sua paixão para que, seguindo os seus 
passos no caminho da cruz, possamos 
ressuscitar 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: 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, descendentes de Jacó,
e respeitai-o, toda a raça de Israel!

12. SEGUNDA LEITURA: Fl 2,6-11

13. CANTO DE ACLAMAÇÃO

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: Lc 22,14-23,56

15. PARTILHA DA PALAVRA

16. PROFISSÃO DE FÉ

17. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Adoremos o Salvador do gênero hu-
mano, que subiu a Jerusalém para sofrer a 

Paixão e assim entrar na glória e peçamos 
com humildade:

Santificai, Senhor, o povo que remistes 
com vosso sangue!

Senhor Jesus, nosso Redentor, concedei 
que, pela penitência nos associemos cada 
vez mais plenamente à vossa Paixão, a fim 
de alcançarmos a glória da ressurreição, 
nós vos suplicamos:

Senhor Jesus, acolhei-nos sob a proteção de 
Maria, vossa Mãe, consoladora dos aflitos, 
para podermos confortar os tristes com o 
mesmo auxílio que de vós recebemos, nós 
vos suplicamos:

Senhor Jesus, olhai para aqueles que por 
nossa culpa desfalecem no caminho e aju-
dai-os, para que prevaleçam a justiça e a 
caridade, nós vos suplicamos:

Senhor Jesus, que humilhastes na obediência 
até a morte e morte de cruz, ensinai-nos a 
sermos obedientes e a sofrer com paciência, 
nós vos suplicamos:

Dir.: Tudo isso, vos pedimos, ó Pai, por Cristo, 
nosso Senhor.

18. PARTILHA DOS DONS: 429, 430

Dir.: Caminhemos generosos junto ao Cristo 
Senhor e contribuamos com os menos favo-
recidos, dividindo nossos dons. Cantemos:

RITO DA COMUNHÃO

19. PAI-NOSSO

Dir.: Fala com sabedoria e ensina com amor. 
Assim, Cristo ensinou-nos a chamar de Pai 
Àquele que nos chama pelo nome: Pai Nosso...

20. SAUDAÇÃO DA PAZ 

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

DEUS NOS FALA
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(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada 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).

21. COMUNHÃO: 598, 602

22. RITO DE LOUVOR

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

23. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Pai santo, vós nos forta-
lecestes com esta celebração. Guiai-nos 
durante esta Semana Santa que inicia, 
para que a celebração da paixão, morte 
e ressurreição de Jesus, vosso Filho e 
nosso Senhor, nos renove na comunhão 
convosco e com todas as criaturas. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

24. NOTÍCIAS E AVISOS

25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Ó Deus, bendito seja aquele que vem 
em vosso nome. 

TODOS: Amém.

Dir.: Que o Deus de bondade e misericórdia 
nos abençoe. Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo.

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES

w Os cantos devem conduzir-nos ao 
coração do mistério celebrado. Pre-
parar com antecedência e proclamar 
bem as leituras. Entoar o salmo com 
unção.

w Coleta da Solidariedade da Campa-
nha da Fraternidade de 2022. 

w Imprimam os envelopes - https://
www.cnbb.org.br/coleta-da-solida-
riedade-da-cf-2022/ 

TODOS: Amém.

Dir.: Glorifiquemos ao Senhor com nossa 
vida. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

26. CANTO DE ENVIO: HINO da CF 2022

27. 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

5.ª-feira: Ex 12,1-8.11-14, Sl 115 
 (116 B),12-13.15-16bc. 

17-18 (R/. cf. 1Cor 10,16)
 1Cor 11,23-26, Jo 13,1-15

6.ª-feira: Is 52,13-53,12, Sl 30 (31), 
 2.6.12-13.15-16.17.25 
 (Lc 23,46), Hb 4,14-16; 

5,7-9, Jo 18,1-19,42
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COLETA DA SOLIDARIEDADE, 
DA CF 2022, CONTRIBUI PARA A 
PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA, 
O COMPROMISSO COM OS POBRES E A 
VIDA PLENA; SAIBA COMO PARTICIPAR

Gesto concreto da Campanha da Fra-
ternidade (CF), a Coleta da Solidariedade é 
realizada em âmbito nacional, todos os anos, 
no Domingo de Ramos. Em 2022, acontecerá 
no dia 10 de abril. Os recursos arrecadados 
integram os Fundos Diocesanos e Nacional 
de Solidariedade que têm contribuído para 
a promoção da dignidade humana, o com-
promisso com os pobres e a vida plena.

Neste ano, a Campanha da Fraternidade 
tem como tema “Fraternidade e Educação” 
e o lema “Fala com sabedoria, ensina com 
amor” (Pr 31,26).

A presidência da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) destaca que 
“a Quaresma é um tempo favorável para a 
conversão do coração ” e que CF, realiza-
da pela Igreja no Brasil desde 1964, tem 
como propósito ser um caminho para que 
os cristãos vivam a espiritualidade quaresmal 
com o sentido de mudança e transformação 
pessoal rumo à solidariedade a um problema 
concreto da sociedade brasileira.

 “Ao longo da caminhada quaresmal, 
em que a conversão se faz meta primeira, 
recebemos o convite para busca os motivos 
de nossas escolhas em todas as ações e, 
por certo, naquelas que dizem respeito mais 
diretamente ao mundo da educação”, convida 
a presidência da CNBB.

Deste modo, a Campanha da Fraterni-
dade de 2022 convida a todos a promover 

Coleta da
Solidariedade

diálogos a partir da realidade educativa do 
Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos 
em favor do humanismo integral e solidário.

PARTICIPE DA COLETA DA
SOLIDARIEDADE

Do total arrecadado na Coleta para a 
Solidariedade, 60% fica na própria diocese e é 
gerido pelo Fundo Diocesano de Solidarieda-
de (FDS) com o objetivo de apoiar iniciativas 
e projetos locais. Os outros 40% compõem o 
Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), que 
é administrado pelo Departamento Social 
da CNBB, sob a orientação do Conselho 
Gestor da CNBB.

A Igreja espera que todos participem 
oferecendo sua solidariedade em favor das 
pessoas, grupos e comunidades, pois “ao 
longo de uma história de solidariedade e 
compromisso com as incontáveis vítimas 
das inúmeras formas de destruição da vida, 
a Igreja se reconhece servidora do Deus 
da vida”.

https://www.cnbb.org.br/coleta-da-
solidariedade-da-cf-2022/

EDITORA: Departamento Pastoral da Arquidiocese de Vitória
Rua Abílio dos Santos, 47 - Cx. Postal 107 - Tel.: (27) 3223-6711 / 3025-6288 - Cep. 29015-620 - Vitória - ES

E-mail: mitra.folhetocaminhada@aves.org.br   –   www.aves.org.br   –   whatsapp (27) 99727-2637
Projeto gráfico e editoração: Comunicação Impressa - Celular: (27) 98114-3941

Impressão: ABBA Gráfica e Editora - Tel.: (27) 3229-4927 / 99983-9128 - Vila Velha - ES

CAMINHADA_2_ABRIL.indd   4 16/03/2022   14:27:03


