Encontro do Domingo de Ramos
29 de março de 2015 - Ano B
Tema: Jesus, Mestre da justiça, Rei e Messias
Acolhida: (Se quem anima o grupo preferir, a acolhida pode ser feita espontaneamente).
Queridos irmãos e irmãs, nossa caminhada quaresmal chega ao fim. Estamos às portas
da Semana Santa; vamos celebrar a vitória de um Deus que se abaixou e se tornou
homem para caminhar conosco. Sejam todos bem-vindos a este encontro fraterno.
(Abrir espaço para comentários sobre os compromissos assumidos na semana passada)
Iniciamos nosso encontro: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. T: Amém.
Motivando o encontro:
O encontro de hoje mostra-nos que a solução não está na soberba, em um rei poderoso,
mas num rei humilde e servidor de todos. Fazendo memória dessa entrada em
Jerusalém, aclamamo-Lo Senhor da vida e da história.
Leitura do Evangelho: Marcos 11,1-10
Reflexão:
A Palavra que ouvimos confronta-nos com nossa própria história, com o modo como a
vivemos e testemunhamos. Jesus, a caminho de Jerusalém, reivindica para si um direito
régio de requisitar um meio de transporte, um direito conhecido em toda a antiguidade.
Ele quer que se compreenda o seu caminho e as suas ações com base nas promessas
anunciadas por Zacarias: “Ele se apresenta como um Rei pobre” (cf. Zc 9,9-10). Ele age
e vive a partir da Palavra de Deus e não segundo programas e desejos próprios. O fato
de estender os mantos está ligado a uma tradição na realeza de Israel. Contagiados pelo
momento, os peregrinos estendem os mantos por onde Ele passa, cortam e espalham
ramos pelo caminho e proclamam palavras do Salmo 118, 25-26 – “Bendito o que vem
em nome do Senhor!”. Confundiram- no como um simples messias Político.
Questionamentos:
1- Em nossa caminhada quaresmal, em que ponto me encontro acompanhando Jesus na
entrada em Jerusalém? Tenho coragem de segui-lo até o calvário? Ou fico assistindo, à
beira do caminho?
2- Estou convicto quando digo “Bendito o que vem em nome do Senhor!”? Ou só falo
superficialmente embalado pela multidão?
3- Quais sinais tenho dado como portador da paz como Jesus o foi?
Contemplação:
Fechemos os nossos olhos e em silêncio contemplemos Cristo que, ao entrar em
Jerusalém, foi aclamado como Rei.
(Se possível, colocar uma música de fundo por alguns instantes).
Preces:
Aclamemos o Deus todo-poderoso e providente, que conhece as nossas necessidades e
que vem sempre em nosso socorro. T – Senhor, venha a nós o vosso reino.
- Que a saúde se difunda sobre toda a terra nós vos pedimos.
- Por todos os participantes de nosso grupo, especialmente por aqueles que hoje estão
mais precisando das graças divinas, nós vos pedimos.

- Por todas as pessoas que se sentem na solidão, possam encontrar-se convosco através
do testemunho dos cristãos, nós vos pedimos.
Oração:
Ó Deus de amor e bondade, para dar aos seres humanos um exemplo de humildade,
quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos que,
à luz de seus ensinamentos, possamos também participar de sua glória. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Compromisso para a semana:
Vamo-nos comprometer a participar em nossas comunidades paroquiais da Semana
Santa (quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo) e realizar nosso retiro espiritual.
Encerramento:
Peçamos a intercessão materna de Maria, rezando uma dezena do Rosário, entregando a
Deus nossa semana e os compromissos assumidos.

