
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTRODUÇÃO 

A lectio divina é um método de oração, no qual somos convidados a aprofundar a Palavra 

de Deus através da leitura, meditação, oração e contemplação, para renovarmos o nosso 

compromisso de a viver no dia-a-dia. Esta semana vamos centrar-nos nos textos das 

Leituras do DOMINGO DE RAMOS. 

 

MÉTODO DA LECTIO DIVINA 

Meditar em silêncio com o texto [«Meditatio»], procurando o que ele quer dizer para 

mim, é fazer falar os seus silêncios; é actualizá-lo e assumir que ele tem a ver com a 

minha pessoa; é deixar-me agarrar por ele, vendo-o como vocacionado para resolver os 

meus problemas; é apropriar-me do texto até que ele, sem deixar de ser ele próprio, se 

torne espelho do meu ser e reflicta o que deve ser a minha vida. A meditação familiariza-

me com o texto, até eu perceber que, através dessa palavra, Deus se quer comunicar a 

mim. Pela leitura, o leitor aplica-se todo ao texto; pela meditação, aplica a si todo o 

conteúdo do texto. A leitura assemelha-se à escavação arqueológica num monumento 

arquitectónico em busca da sua arte; a meditação aprofunda as implicações e 

consequências que essa arte tem na formação dos meus sentimentos. A leitura procura o 

antigo sentido do texto; a meditação aproxima esse sentido à minha vida, de modo a 

iluminar os meus passos hoje. A meditação é um acto da compreensão interior, a procura 

de mais verdade e a descoberta dos tesouros ocultos no texto..»1. 
 

AMBIENTE:  

• um crucifixo 

• uma vela 

• se possível, reunidos à volta da mesa ou local mais apropriado 

• uma pessoa que presida à oração 

• um ou dois leitores 

 
1 Armindo dos Santos Vaz in Entender a Bíblia - Viver a Palavra. 
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P. Deus, vinde em nosso auxílio 

R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 

P. Glória, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

R. Como era no princípio agora e sempre. Amen. 

 

ORAÇÃO DE INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO: 

Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do Vosso amor. 

Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado, 

e renovareis a face da terra. 

 

P. Oremos: 

Ó Deus, 

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo, nosso Senhor.  

T. Amen. 

 

 

LEITURA I  Is 50, 4-7 

«Não desviei o meu rosto dos que Me ultrajavam, 

mas sei que não ficarei desiludido» 

 

Leitura do Livro de Isaías 

O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, 

para que eu saiba dizer uma palavra de alento 

aos que andam abatidos. 

Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, 

para eu escutar, como escutam os discípulos. 

O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, 

e eu não resisti nem recuei um passo. 

Apresentei as costas àqueles que me batiam 

e a face aos que me arrancavam a barba; 

não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. 

Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, 

e, por isso, não fiquei envergonhado; 

tornei o meu rosto duro como pedra, 

e sei que não ficarei desiludido. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
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LEITURA II Filip 2, 6-11 

«Humilhou-Se a Si próprio; por isso Deus O exaltou» 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 

Cristo Jesus, que era de condição divina, 

não Se valeu da sua igualdade com Deus, 

mas aniquilou-Se a Si próprio. 

Assumindo a condição de servo, 

tornou-Se semelhante aos homens. 

Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda mais, 

obedecendo até à morte e morte de cruz. 

Por isso Deus O exaltou 

e Lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, 

para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem 

no céu, na terra e nos abismos, 

e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, 

para glória de Deus Pai. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

EVANGELHO Mc 15, 1-39 

Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo 

 

N Leitura do Santo Evangelho segundo São Marcos 

Naquele tempo, 

os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho, 

logo de manhã, 

com os anciãos e os escribas, isto é, todo o Sinédrio. 

Depois de terem manietado Jesus, 

foram entregá-l’O a Pilatos. 

Pilatos perguntou-Lhe: 

R «Tu és o Rei dos judeus?». 

N Jesus respondeu: 

J «É como dizes». 

N E os príncipes dos sacerdotes 

faziam muitas acusações contra Ele. 

Pilatos interrogou-O de novo: 

R «Não respondes nada? Vê de quantas coisas Te acusam». 

N Mas Jesus nada respondeu, 

de modo que Pilatos estava admirado. 

Pela festa da Páscoa, 

Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha. 

Havia um, chamado Barrabás, preso com os insurrectos, 

que numa revolta tinham cometido um assassínio. 

A multidão, subindo, 

começou a pedir o que era costume conceder-lhes. 

Pilatos respondeu: 
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R «Quereis que vos solte o Rei dos judeus?». 

N Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes 

O tinham entregado por inveja. 

Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão 

a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. 

Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes: 

R «Então, que hei-de fazer d’Aquele 

que chamais o Rei dos judeus?». 

N Eles gritaram de novo: 

R «Crucifica-O!». 

N Pilatos insistiu: 

R «Que mal fez Ele?». 

N Mas eles gritaram ainda mais: 

R «Crucifica-O!». 

N Então Pilatos, querendo contentar a multidão, 

soltou-lhes Barrabás 

e, depois de ter mandado açoitar Jesus, 

entregou-O para ser crucificado. 

Os soldados levaram-n’O para dentro do palácio, 

que era o pretório, 

e convocaram toda a coorte. 

Revestiram-n’O com um manto de púrpura 

e puseram-Lhe na cabeça uma coroa de espinhos 

que haviam tecido. 

Depois começaram a saudá-l’O: 

R «Salve, Rei dos judeus!». 

N Batiam-Lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-Lhe 

e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante d’Ele. 

Depois de O terem escarnecido, 

tiraram-Lhe o manto de púrpura 

e vestiram-Lhe as suas roupas. 

Em seguida levaram-n’O dali para O crucificarem. 

N Requisitaram, para Lhe levar a cruz, 

um homem que passava, vindo do campo, 

Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. 

E levaram Jesus ao lugar do Gólgota, 

quer dizer, lugar do Calvário. 

Queriam dar-Lhe vinho misturado com mirra, 

mas Ele não o quis beber. 

Depois crucificaram-n’O. 

E repartiram entre si as suas vestes, 

tirando-as à sorte, para verem o que levaria cada um. 

Eram nove horas da manhã quando O crucificaram. 

O letreiro que indicava a causa da condenação 

tinha escrito: «Rei dos Judeus». 

Crucificaram com Ele dois salteadores, 

um à direita e outro à esquerda. 

Os que passavam insultavam-n’O 

e abanavam a cabeça, dizendo: 
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R «Tu que destruías o templo e o reedificavas em três dias, 

salva-Te a Ti mesmo e desce da cruz». 

N Os príncipes dos sacerdotes e os escribas 

troçavam uns com os outros, dizendo: 

R «Salvou os outros e não pode salvar-Se a Si mesmo! 

Esse Messias, o Rei de Israel, desça agora da cruz, 

para nós vermos e acreditarmos». 

N Até os que estavam crucificados com Ele O injuriavam. 

Quando chegou o meio-dia, 

as trevas envolveram toda a terra 

até às três horas da tarde. 

E às três horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: 

J «Eloí, Eloí, lemá sabactáni?». 

N Que quer dizer: 

«Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonastes?». 

Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: 

R «Está a chamar por Elias». 

N Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre 

e, pondo-a na ponta duma cana, 

deu-Lhe a beber e disse: 

R «Deixa ver se Elias vem tirá-l’O dali». 

N Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. 

O véu do templo rasgou-se em duas partes de alto a baixo. 

O centurião que estava em frente de Jesus, 

ao vê-l’O expirar daquela maneira, exclamou: 

R «Na verdade, este homem era Filho de Deus». 

Palavra da salvação. 

T. Glória a Vós, Senhor. 

 

PARA MEDITAR 

O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa, na qual vamos viver e celebrar o 

Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor. 

No pórtico da celebração de hoje temos a bênção dos ramos e a proclamação do 

Evangelho (Mc 11, 1–10), que nos narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, 

anunciando profeticamente o triunfo da sua ressurreição, que está sempre no nosso 

horizonte como luz fulgurante que nunca mais se vai apagar; depois da oração colecta, as 

leituras proclamadas fazem-nos entrar gradualmente no drama da Paixão de Jesus, Aquele 

que era de condição divina, mas que se fez servo obediente até à morte na cruz. Ele é o 

Messias anunciado, que vem e é acolhido como rei pela multidão, para logo a seguir ser 

condenado à morte como blasfemo e traidor. O povo que grita “Hossana! Bendito O que 

vem em nome do Senhor!” (Mc 11, 9) será o mesmo que, passados alguns dias, incitado 

pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, vai exigir diante de Pilatos: “Crucufica-

O!” (Mc 15, 13s.). 
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Chegou a hora suprema da missão de Jesus, que depois de uma vida feita dom e serviço, 

para libertar os homens de tudo aquilo que gera egoísmo e escravidão, vai revelar na cruz 

o verdadeiro amor de Deus, amor salvador e libertador, cuja maior prova é o dom da vida.  

Todo este caminho de doação e entrega é expresso pelo Salmo 22, do qual Jesus recita as 

primeiras palavras: “Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonastes?” (Sl 22, 2). A 

primeira parte deste salmo é de fortíssima lamentação (vv. 2-22), passando logo para uma 

segunda parte que expressa consolação por ver Deus ao nosso lado, tão próximo de nós 

(vv. 23-27), e terminando em verdadeira exultação (vv. 28-32). O grande pregador francês 

Jacques Bossuet (1627-1704) declarava bem-aventurados aqueles que, recitando este 

Salmo, se encontram com Jesus, tão santamente tristes e tão divinamente felizes! 

Recitemo-lo também nós com o mesmo espírito, hoje e ao longo de toda esta semana. 

 

PALAVRA PARA O CAMINHO 

- Como me comporto no dia-a-dia da minha vida? Como a multidão que aclama Jesus e 

logo a seguir o condena, ou procurando acreditar n’Ele e ser fiel às suas palavras, nos 

momentos bons e nos momentos maus? 

 

- À luz dos mistérios celebrados na Semana Santa, como procuro viver a minha relação 

com os irmãos? Acusando, julgando e condenando, ou perdoando, servindo e entregando 

a vida por eles? 

 

Oração em Família   
 

Oração cristã ecuménica 

Deus nosso, Trindade de amor, 

a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina 

infundi no meio de nós o rio do amor fraterno. 

Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, 

na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. 

Concedei-nos, a nós cristãos, que vivamos o Evangelho 

e reconheçamos Cristo em cada ser humano, 

para O vermos crucificado nas angústias dos abandonados 

e dos esquecidos deste mundo 

e ressuscitado em cada irmão que se levanta. 
 

Vinde, Espírito Santo! 

Mostrai-nos a vossa beleza 

refletida em todos os povos da terra, 

para descobrirmos que todos são importantes, 

que todos são necessários, que são rostos diferentes 

da mesma humanidade amada por Deus.  

Ámen. 
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P. Rezemos em família a oração que Jesus nos ensinou:  

Pai Nosso 

 

P. O Senhor nos abençoe,  

nos livre de todo o mal  

e nos conduza à vida eterna. 

T. Amen. 


