
 

10 de abril de 2022 

Hoje, celebra-se na Igreja o tradicional Domingo de Ramos, com que se dá 

início à Semana Santa. Este dia chama-se “Domingo de Ramos” ou “Domingo 

da Paixão”. 

O primeiro nome vem do facto de se comemorar a entrada triunfal de Jesus em 

Jerusalém, quando a multidão o recebeu com ramos de palmeiras (Jo. 12, 13). 

O segundo nome vem do relato da Paixão que se lê neste domingo. O domingo 

seguinte já será o da Ressurreição. 

Que estejamos todos unidos no Espírito nas celebrações da Semana Santa de 

2022 e que sejamos capazes de viver esta Semana Santa na primeira pessoa.  

 

A Palavra ilumina a nossa oração e reflexão, deixemo-nos interpelar por ela:  
 

Primeira Leitura (Is. 50,4-7): Deus virá em meu auxílio 

O Servo de Deus, sofrente, permanece fiel na sua missão, mesmo quando é 

perseguido, já que confia plenamente em Deus. 

Segunda Leitura (Filip. 2,6-11): Jesus humilha-se a si mesmo 

Deste modo, Ele tornou-se Nosso Senhor, o Filho de Deus, que se humilhou para 

se tornar um de nós e nos servir. Por isso, Deus o ressuscitou e o fez Senhor de 

todos. 

Proclamação da Paixão (Lc. 22,14–23,56):  Paixão e norte de Jesus. 

Na paixão, Lucas apresenta Jesus como aquele que vem procurar e salvar os 

que estavam perdidos.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos amigos da Família ACI, queridas Irmãs, 

Hoje, percebemos em Jesus como o amor de Deus e o amor ao próximo vão de 

mãos dadas, são inseparáveis. O amor de Jesus ao Pai, obrigou-o a ir até ao fim 

no seu amor a todos nós. Morreu para levar a cabo esta missão. E, na sua morte, 

todos voltamos a nascer. Que esta certeza nos guie durante toda a Semana 

Santa e inspire também toda a nossa vida cristã: 



Jesus é o Mestre e Senhor, e nós seguimo-lo. Que Ele nos dê força para O 

seguir. 

Com amizade,  
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