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Nº 2184 - Ano B - Vermelho
Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor - 01/04/2012

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
(A assembleia se reúne no local, de onde sairá
a procissão).
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Iniciando esta Semana Santa, celebramos a história da salvação de um Deus que se
humilhou e tornou-se homem para caminhar
conosco, conhecer a nossa história e nos apontar caminhos de vida. 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.
Somos convidados a tomar parte nesta história
como agentes, como discípulos missionários,
não permitindo que o pecado, que levou Jesus
à morte e ainda destrói tantas vidas, invada o
nosso ser e o nosso agir. Iniciemos a nossa
procissão cantando.

piedade a memória desta entrada, sigamos os
passos de nosso Salvador para que, associados
pela graça à sua cruz, participemos também
de sua ressurreição e de sua vida.
4. BÊNÇÃO DE RAMOS:
BÊNÇÃO DA ÁGUA, DOS RAMOS E ASPERSÃO
Dir.: Pai de misericórdia, pela água do batismo
fizestes brotar em nós uma vida nova. Vós reunis
em vosso Filho Jesus Cristo todos os que são
batizados na água e no Espírito Santo para que
formem um só povo. Por isso vos pedimos que
abençoeis esta água com a força do vosso
Espírito. Por Cristo, nosso Senhor e Rei. Amém!
O povo levanta os ramos.
Dir.: Deus eterno e todo poderoso, abençoai
estes ramos, que levaremos em festa nesta alegre procissão. Pois é seguindo na vida
Jesus, nosso Rei e Senhor, que chegaremos
felizes, à eterna Jerusalém. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém!

3. CANTO DE ABERTURA: 127 (CD1) / 128

(O dirigente da celebração asperge os ramos
e as pessoas)

Dir.: O Senhor esteja com vocês!

5. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO: Mc 11,1-10

Todos: Ele está no meio de nós!

6. CONVITE À PROCISSÃO

Dir.: Durante o tempo quaresmal preparamos
os nossos corações, refletindo sobre fraternidade e saúde pública. Cultivamos a oração
pessoal e comunitária, a prática da penitência
e da solidariedade. Hoje aqui nos reunimos e
vamos iniciar, com toda a Igreja, a celebração
da Semana Santa. Para realizar o mistério de
sua morte e ressurreição, Cristo entrou em
Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e

Dir.: A exemplo do povo que aclamou Jesus,
comecemos com alegria a nossa procissão.
7. CANTOS PARA E PROCISSÃO: 127 / 1103
/ 1104 / 1105 (CD 1)
(Após a procissão, ao chegarem ao local da
celebração, quem preside convida todos à
oração)

gens para tornar mais dinâmica a participação.
Quando se narra a morte de Jesus, todos se
ajoelham e permanecem um momento em
silêncio. Não se saúda o povo no início “O
Senhor esteja convosco...”, bem como, não
se responde “Glória a vós Senhor...” no início
deixando-o apenas para o final)

8. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Deus eterno e todo-poderoso, para nos dar um exemplo de humildade
quisestes que o nosso salvador se fizesse
homem e morresse na cruz. Dá-nos a graça
de aprendermos esse 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.

14. PARTILHA DA PALAVRA
15. PROFISSÃO DE FÉ
16. PRECES DA COMUNIDADE – 697 (CD 24)
Dir.: Elevamos a ti ó Pai, as preces do teu povo
que caminha em busca de saúde e fraternidade.

DEUS NOS FALA

TODOS: OUVE, DEUS DE AMOR, O NOSSO
CLAMOR!

9. PRIMEIRA LEITURA: Is 50,4-7
10. SALMO RESPONSORIAL: Sl 21(22)

Pai de bondade, te pedimos para que a celebração dos mistérios de Cristo nesta semana
santa renovem profundamente as comunidades
cristãs, de nossas áreas pastorais, colocandoas a caminho da Nova Jerusalém.

Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?
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!”

Pai de amor, te pedimos perseverança para
todos os homens e mulheres que lutam para
que aconteçam ações concretas que levem
à um SUS que funcione com justiça face a
nossa realidade.

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.

Pai, te pedimos por todos os agentes de saúde,
profissionais, e sociedade organizada para que
se compadeçam do pobre injustiçado, ferido e
doente, nas filas dos hospitais e PA’s.

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!

Dir.: Ouvi, ó Pai, o grito da humanidade sofredora e tornai nossos corações capazes de
compreender e de compartilhar os sofrimento
dos irmãos, em união com Jesus Cristo nosso
Senhor. AMÉM.

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.
11. SEGUNDA LEITURA: Fl 2,6-11

DEUS FAZ COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Mc 14,1-15,47 (Folheto
Caminhada contendo o texto bíblico)
13. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 310 (CD 1)

17. PARTILHA DOS DONS: 433

(É indispensável a preparação previa da leitura
da paixão. Distribuindo os diversos persona-

Dir.: Unidos com toda a Igreja no Brasil, concluímos hoje a primeira etapa da Campanha da
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Fraternidade 2012. Além da nossa conscientização sobre o problema, os desafios e as
perspectivas da saúde em nosso país, hoje
é o dia de realizarmos o gesto concreto, pois
a Campanha da Fraternidade se expressa
concretamente pela oferta de doações em
dinheiro, na Coleta da Solidariedade. É um
gesto concreto de fraternidade, par tilha e
solidariedade, feito em âmbito nacional, em
todas as comunidades cristãs, paróquias e
dioceses. O gesto fraterno da oferta tem um
caráter de conversão quaresmal, condição
para que advenha um novo tempo marcado
pelo amor e pela valorização da vida.

DEUS NOS ENVIA
23. NOTÍCIAS E AVISOS
w Dia 4 (quarta-feira), 8h - Via Sacra da Pastoral
do Menor.
w Dia 5 (quinta-feira), 9h, na Catedral Metropolitana de Vitória, Missa dos Santos Óleos.
w Dia 8 (domingo de Páscoa), 15h, no Campinho, início do oitavário da Festa da Penha.
w Dia 28, em Ponta Formosa, 8 às 17h, Escola
Permanente de Liturgia, vagas limitadas,
procure a secretaria de sua paroquial.

RITO DA COMUNHÃO
18. PAI NOSSO

24. CANTO FINAL: Hino da CF 2012

Dir.: Senhor Jesus, lembrai-vos de nós em
vosso reino e ensinai-nos a rezar: Pai nosso...

25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

19. SAUDAÇÃO DA PAZ

Dir.: O Senhor esteja com todos vocês!

Dir.: O presidente motiva a assembleia a rezar
em silêncio pela paz.

TODOS: Ele está no meio de nós!
Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde!

(Durante a Semana Santa pode-se omitir o
abraço da paz para realizá-lo com mais alegria
e entusiasmo na Páscoa)

TODOS: Amém!
Dir.: Ele faça resplandecer o seu rosto sobre
nós e nos seja benigno!

20. COMUNHÃO: 500/ Somos todos convidados (fx. 20 CD CF 2012

TODOS: Amém!

21. ORAÇÃO

Dir.: Mostre a sua face e nos conceda a paz!

Oremos (pausa): Ó Deus, tu que és fiel às
tuas promessas, aumenta a fé de todas as
pessoas que creem em ti e que hoje foram
alimentadas pelo pão da palavra e pelo pão
Eucarístico. Livra-nos de toda escravidão, de
todo medo e de toda violência e dá-nos a graça
de caminharmos ao teu encontro como o povo
que, com ramos nas mãos, aclamou o Cristo
como teu enviado. Por ele nós te pedimos, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

TODOS: Amém!

22. RITO DE LOUVOR

26. LEITURAS DA SEMANA

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

2ª-feira: Is 42,1-7/ Sl 26(27)/ Jo 12,1-11
3ª-feira: Is 49,1-6/ Sl 70(71)/ Jo 13,21-33.36-38
4ª-feira: Is 50,4-9a/ Sl 68(69)/ Mt 26,14-25

Dir.: Abençoe-nos Deus todo poderoso, Pai e
Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém!
Dir.: Ide pelo mundo levando esperança, saúde
e paz.
Todos: Graças a Deus!
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ORIENTAÇÕES
w Nesta celebração, devemos dar especial
destaque aos ramos que podem ser
utilizados até mesmo na decoração
da Igreja. Lembramos que os ramos
abençoados devem ser guardados
para serem utilizados no próximo ano
para fazer as cinzas da Quarta-feira de
cinzas.
w Colocar em destaque a cruz, principalmente durante a procissão. Pode-se
colocar um tecido vermelho em seus
braços ou até mesmo um ramo.
w Nesta semana, é conveniente que a
comunidade se reúna para rezar e
meditar a Palavra de Deus com maior
intensidade. As celebrações comunitárias da penitência, o Oficio Divino e a
Leitura Orante da Palavra de Deus são
boas opções.
w Toda a comunidade deve ser convidada
a participar do Tríduo Pascal.
w Pode-se também providenciar ramos e
ervas medicinais para entregar para as
pessoas, à medida que vão chegando
para a celebração.
w Pode ser colocado ao lado onde será
feita a coleta, um cartaz da CF2012.
w Os ritos iniciais desta celebração, nos
quais se dá a bênção dos ramos, devem ser realizados a certa distância da
igreja, para que depois se possa fazer
uma verdadeira procissão.

Campanha da
Fraternidade 2012
Proposta de ação da Igreja
• Trabalhar, datas ligadas à saúde, e mostrar a
importância de um estilo de vida saudável;
• Promover a formação política e participação
cidadã cada vez mais responsável dos cristãos;
• Trabalho de evangelização com os agentes
da área de saúde.

• Articular a participação efetiva de membros
das comunidades nas instâncias colegiadas
do SUS (Conselhos municipais e Conferências de Saúde).
• Criar observatórios locais da saúde, que se
tornem referências para a população;
• Denunciar situações de irregularidade na
condução da coisa pública.
• Dar continuidade à CF 2011 (Fraternidade e
Vida no Planeta) e reforçar ações de equilíbrio na relação entre ser humano e o meio
ambiente.
Como as famílias podem colaborar
• Incentivar o cuidado pleno aos extremos de
vida (criança e idosos);
• Garantir que a prevenção avance através de
ações educativas abrangentes e outras como
manter o cartão de vacinas atualizado.
• Colaborar na prevenção ao uso de drogas;
• Aderir à coleta seletiva e à reciclagem, a
práticas que resultem na sustentabilidade.
Propostas gerais para o SUS
• Priorizar a atenção básica em relação aos
outros níveis de atenção à saúde, fortalecendo e as redes especializadas de atenção
à saúde.
• Estudar uma forma de co-participação ou
contribuição à saúde pública dos setores
empresariais que usufruem ou estimulam
hábitos inadequados à saúde.
• Criação, no Poder Judiciário, da ‘Vara da
Saúde’, para atendimento especializado e
eficaz neste segmento.
• Estimular a ‘quarentena política’ (proibição
de se candidatar, durante certo período, a
cargos) aos gestores técnicos que deixarem
o cargo, no governo.
Ao longo dos últimos anos, houve mudança no
conceito de saúde: de ‘caridade’ para ‘direito’.
Hoje em dia, no entanto, esse direito está sendo
transformado em ‘negócio’,  num mercado livre
sem coração! Há necessidade de empoderamento dos pobres, em termos de reivindicação
(cidadania) e para fazer algo concreto e forçar
o direito básico à saúde.
Fonte: Texto-Base CF2012 – Terceira parte
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