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No Domingo de Ramos, lembramos a entrada 

solene de Jesus na cidade de Jerusalém para 

realizar a Páscoa Jesus é reconhecido como o 

Cristo, o Messias, aquele que deverá realizar 

todas as promessas previstas pelos profetas. Ele 

é reconhecido publicamente como aquele que vai 

fazer justiça aos pequenos, a quem terá profundo 

amor e muita misericórdia. Essa celebração é 

uma profissão pública da fé em Cristo. 

Na Semana Santa celebramos o mistério central 

de nossa fé: a morte e a ressurreição de Jesus. E 

o ponto mais alto e central do ano litúrgico, São três grandes momentos, 

chamados tríduo pascal: A Ceia do Senhor, na Quinta-Feira Santa; a morte do 

Senhor, na Sexta-Feira Santa e o Aleluia Pascal, no Sábado Santo. 

Esse tríduo nos prepara para a solene celebração da Páscoa, do Senhor, no 

Domingo da Ressurreição.   

 

 

  
 

 Encontro em família deve iniciar fazendo o sinal da cruz cantando Em Nome 

do Pai e do Filho e do Espírito Santo..., lembrando que Deus Pai é Pai, Filho e 

Espírito e nos ama como filhos e filhas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Leitura do texto bíblico: Mateus 21,1-11 

 Escreva a frase ou versículo que mais gostou: 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

Encontro 27 

SEMANA SANTA: O caminho de Jesus 

Momento de acolhida e oração 

Jesus Verdade! Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra 



Diocese de Macapá 

Serviço de Animação Bíblico-Catequético 

 

Catequese em Casa 

 

 

• Qual é a parte central desse acontecimento? 

• Quem é aclamado em nossa sociedade, hoje? E quem aclama? 

• O que essa Palavra diz para nós, hoje? 

• Por que o povo aclamava Jesus como Messias, o Salvador? O Qual é a 

parte central desse acontecimento? 

• Hoje, em nossa sociedade, quem são as pessoas consideradas 

importantes? O que fazem para o povo? 
 

 

 

 

• Fazer silêncio para uma oração pessoal. 

• Fazer preces e orações espontâneas.  

• Concluir este momento rezando juntos. 

• Colocar a mão no ombro de quem está ao nosso lado, ficando abraçados 

rezar dizendo:  

 
 

 

O Jesus, amigo dos pobres e dos pequenos, nós queremos te aclamar, 
cantando "Hosana". Tu és o nosso Rei, que nos ama, que nos acolhe. Tu 
caminhas junto às crianças e aos pobres, aos simples, aos homens e 
mulheres de bem. Ajuda-nos a sermos sempre teus amigos e a fazer tudo o 
que é bom, conforme teus preceitos. Amém. 
 

 

 

• Combinar um compromisso da família toda para viver bem esse tempo 

da Páscoa relembrando os momentos marcantes da Semana Santa. 

• Convidar os pais para juntos relembrarem os momentos marcantes da 

Semana Santa. 

 

Rezemos juntos em família, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao pai...  

Todos fazem o sinal da cruz em si e nos outros da família 

Jesus Caminho! Abre meu coração para acolher a Tua vontade 

Jesus Vida! Fortalece a minha vontade para viver a Tua Palavra 

Compromisso 

Oração 


