
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do Domingo de Ramos 

Ano A – Vermelho 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 14 - 25/03/2018 
   

Lembretes e suges-
tões: 1) Providenciar 
ramos. 2) Sendo pos-
sível, iniciar a celebra-
ção fora da igreja. 3) 
Dar destaque à cruz 
na procissão. 4) Lem-
brar a coleta da Cam-
panha da Fraterni-

dade no momento das oferendas. 5) Se 
houver procissão, omite-se o ato peniten-
cial. 6) Se não houver procissão, a missa co-
meça como de costume.  
Espaço simbólico: O ramo de oliva ou a 
palma que o Presidente levará na procissão 
poderá ser trabalhado de modo artístico, 
como proposto na foto. Se colocar uma ou 
duas flores vermelhas, (cor litúrgica do dia), 
ou alguma fita vermelha na base da palma, 
o arranjo ficará melhor. 

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 
COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

Se houver procissão, a assembleia se reúne 
(fora da igreja) e, com os ramos nas mãos, entoa 
o canto. 
 

CANTO DE ABERTURA  
 

(Hosana ao Filho de Davi / CD: Liturgia XIII, 
faixa 14 – Paulus) 
 

Solo: Hosana ao Filho de Davi!  
As.: Hosana ao Filho de Davi! 
 

1. Bendito o que vem em nome do Senhor! 
2. Rei de Israel, hosana nas alturas! 
 

1 - ACOLHIDA E EXORTAÇÃO 
 

O Presidente saúda e acolhe a assembleia e, em 
seguida, exorta-a com as palavras: 
 

PR:  Meus irmãos e minhas irmãs, durante 
as cinco semanas da Quaresma, prepara-
mos os nossos corações pela oração, pela 
penitência e pela caridade. Hoje, aqui nos 
reunimos e vamos iniciar, com toda a Igreja, 
a celebração da Páscoa de nosso Senhor. 
Para realizar o mistério de sua morte e res-
surreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua 

cidade. Celebrando com fé e piedade a me-
mória 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. 
  

2 - BÊNÇÃO DOS RAMOS 
 

PR:  Deus eterno e todo-poderoso, aben-

çoai ✠ estes ramos, para que, seguindo 

com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos 
por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
AS:  Amém! 
 

O Presidente asperge os ramos e, em se-
guida, proclama o Evangelho. 
 
 

EVANGELHO  (Mc 11,1-10) 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 

PR:  Proclamação do Evangelho de ✠ Je-

sus Cristo segundo Marcos. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

1Quando se aproximaram de Jerusalém, na 
altura de Betfagé e de Betânia, junto ao 
monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dis-
cípulos, 2dizendo: “Ide até o povoado que 
está em frente e, logo que ali entrardes, en-
contrareis amarrado um jumentinho que 
nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o 
aqui! 3Se alguém disser: 'Por que fazeis 
isso?', dizei: 'O Senhor precisa dele, mas 
logo o mandará de volta'.” 4Eles foram e en-
contraram um jumentinho amarrado junto de 
uma porta, do lado de fora, na rua, e o de-
samarraram. 5Alguns dos que estavam ali 
disseram: “O que estais fazendo, desamar-
rando este jumentinho?” 6Os discípulos res-
ponderam como Jesus havia dito, e eles 
permitiram. 7Levaram então o jumentinho a 
Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e 
Jesus montou. 8Muitos estenderam seus 
mantos pelo caminho, outros espalharam 
ramos que haviam apanhado nos campos. 
9Os que iam na frente e os que vinham atrás 
gritavam: “Hosana! Bendito o que vem em 
nome do Senhor! 10Bendito seja o reino que 
vem, o reino de nosso pai Davi! Hosana no 
mais alto dos céus!”  – Palavra do Senhor. 
 

AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

Agora (ou após o Evangelho da Paixão), pode 
haver breve homilia. A seguir, o presidente con-
vida para dar início à procissão. 
 

3 - PROCISSÃO 
 

PR:  Meus irmãos e minhas irmãs, imitando 
o povo que aclamou Jesus, comecemos 
com alegria a nossa procissão. 
 

CANTO DE PROCISSÃO   
(Os filhos dos hebreus / CD: Liturgia XIII, f. 16) 
 

Os filhos dos hebreus, com ramos de 
oliveira, / correram ao encontro do 
Cristo que chegava; / Cantavam e acla-
mavam, cantavam e aclamavam: / “Ho-
sana, Hosana, Hosana nas alturas!” 
 

1. Ao Senhor pertence a terra e o que ela 
encerra, / O mundo inteiro com os seres 
que o povoam; / Porque ele a tornou firme 
sobre os mares, / E sobre as águas a 
mentem inabalável. 
 

2. “Quem subirá até o monte do Senhor, / 
Quem ficará em sua santa habitação?” / 
“Quem tem mãos puras e inocente o co-
ração, / Quem não dirige sua mente para 
o crime. 
 

3. Sobre este desce a bênção do Senhor 
/ E a recompensa de seu Deus e Salva-
dor”. / “É assim a geração dos que o pro-
curam, / E do Deus de Israel buscam a 
face”. 
 

Terminada a procissão, o presidente reza a ora-
ção do dia. 
 

4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Deus eterno e todo-poderoso, para dar 
aos homens um exemplo de humildade, qui-
sestes que o nosso Salvador se fizesse ho-
mem e morresse na cruz. Concedei-nos 
aprender o ensinamento da sua paixão e 
ressuscitar com ele em sua glória. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
AS:  Amém! 
 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 



 

  

1ª LEITURA   (Is 50,4-7) 
 

Leitura do Livro da Profecia de Isaías.  
–  4O Senhor Deus deu-me língua ades-
trada, para que eu saiba dizer palavras de 
conforto à pessoa abatida; ele me desperta 
cada manhã e me excita o ouvido, para 
prestar atenção como um discípulo. 5O Se-
nhor abriu-me os ouvidos; não lhe resisti 
nem voltei atrás. 6Ofereci as costas para me 
baterem e as faces para me arrancarem a 
barba; não desviei o rosto de bofetões e 
cusparadas. 7Mas o Senhor Deus é meu Au-
xiliador, por isso não me deixei abater o 
ânimo, conservei o rosto impassível como 
pedra, porque sei que não sairei humilhado.  
–  Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  21(22) 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano A  Vol I - 
Faixa 19 - Paulus) 
 

Meu Deus, meu Deus, por que me abando-
nastes? 
 

1. 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!” 
 

2. 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. 
 

3. 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! 
 

4. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos / e 
no meio da assembleia hei de louvar-vos! / 
Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe lou-
vores, † glorificai-o, descendentes de Jacó, / e 
respeitai-o toda a raça de Israel! 
 

2ª LEITURA  (Fl 2,6-11) 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipen-
ses.  
– 6Jesus Cristo, existindo em condição di-
vina, não fez do ser igual a Deus uma usur-
pação, 7mas ele esvaziou-se a si mesmo, 
assumindo a condição de escravo e tor-
nando-se igual aos homens. Encontrado 
com aspecto humano, 8humilhou-se a si 
mesmo, fazendo-se obediente até a morte, 
e morte de cruz. 9Por isso, Deus o exaltou 
acima de tudo e lhe deu o Nome que está 
acima de todo nome. 10Assim, ao nome de 
Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra 
e abaixo da terra, 11e toda língua proclame: 
'Jesus Cristo é o Senhor', para a glória de 
Deus Pai. 
 

–  Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Mc 15,1-39 – mais 

breve) (Salve, ó Cristo obediente! / CD Li-

turgia XIII, faixa 17)  
 

Salve, ó Cristo obediente! / Salve amor 
onipotente / Que te entregou à cruz / e te 
recebeu na luz! 
 

1. O Cristo obedeceu até a morte, / humi-
lhou-se e obedeceu, o bom Jesus. / Humi-
lhou-se e obedeceu, sereno e forte, / humi-
lhou-se e obedeceu até a cruz. 
 

2. Por isso o Pai do céu o exaltou, / exaltou-
o e lhe deu um grande nome, / exaltou-o e 
lhe deu poder e glória, / diante dele céus e 
terra se ajoelhem! 
 
 

N (Narrador): Paixão de Nosso Senhor Je-
sus Cristo segundo Marcos. 
– 1Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, 
com os anciãos, os mestres da lei e todo o 
sinédrio, reuniram-se e tomaram uma deci-
são. Levaram Jesus amarrado e o entrega-
ram a Pilatos. 2E Pilatos o interrogou: L (Lei-
tor): “Tu és o rei dos judeus?” N: Jesus res-
pondeu: P (Presidente): “Tu o dizes.” 3E os 
sumos sacerdotes faziam muitas acusações 
contra Jesus. 4Pilatos o interrogou nova-
mente: L: “Nada tens a responder? Vê de 
quanta coisa te acusam!”  
 N: 5Mas Jesus não respondeu mais 
nada, de modo que Pilatos ficou admirado. 
6Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o 
prisioneiro que eles pedissem. 7Havia então 
um preso, chamado Barrabás, entre os ban-
didos, que, numa revolta, tinha cometido um 
assassinato. 8A multidão subiu a Pilatos e 
começou a pedir que ele fizesse como era 
costume. 9Pilatos perguntou: L: “Vós que-
reis que eu solte o rei dos judeus?” N: 10Ele 
bem sabia que os sumos sacerdotes haviam 
entregado Jesus por inveja. 11Porém, os su-
mos sacerdotes instigaram a multidão para 
que Pilatos lhes soltasse Barrabás. 12Pilatos 
perguntou de novo: L: “Que quereis então 
que eu faça com o rei dos Judeus?” N: 
13Mas eles tornaram a gritar: G (Grupo ou 
Assembleia): “Crucifica-o!” N: 14Pilatos 
perguntou: L: “Mas, que mal ele fez?” N: 
Eles, porém, gritaram com mais força: G: 
“Crucifica-o!” 
 N: 15Pilatos, querendo satisfazer a multi-
dão, soltou Barrabás, mandou flagelar Je-
sus e o entregou para ser crucificado. 16En-
tão os soldados o levaram para dentro do 
palácio, isto é, o pretório, e convocaram 
toda a tropa. 17Vestiram Jesus com um 
manto vermelho, teceram uma coroa de es-

pinhos e a puseram em sua cabeça. 18E co-
meçaram a saudá-lo: G: “Salve, rei dos ju-
deus!” N: 19Batiam-lhe na cabeça com uma 
vara. Cuspiam nele e, dobrando os joelhos, 
prostravam-se diante dele. 20Depois de 
zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto 
vermelho, vestiram-no de novo com suas 
próprias roupas e o levaram para fora, a fim 
de crucificá-lo. 21Os soldados obrigaram um 
certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e 
de Rufo, que voltava do campo, a carregar 
a cruz. 22Levaram Jesus para o lugar cha-
mado Gólgota, que quer dizer 'Calvário'. 
23Deram-lhe vinho misturado com mirra, 
mas ele não o tomou. 24Então o crucificaram 
e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, 
para ver que parte caberia a cada um. 
25Eram nove horas da manhã quando o cru-
cificaram. 26E ali estava uma inscrição com 
o motivo de sua condenação: “O Rei dos Ju-
deus”. 27Com Jesus foram crucificados dois 
ladrões, um à direita e outro à esquerda. (28) 

29Os que por ali passavam o insultavam, ba-
lançando a cabeça e dizendo: G: “Ah! Tu 
que destróis o Templo e o reconstróis em 
três dias, 30salva-te a ti mesmo, des-
cendo da cruz!” N: 31Do mesmo modo, os 
sumos sacerdotes, com os mestres da Lei, 
zombavam entre si, dizendo: G: “A outros 
salvou, a si mesmo não pode salvar! 32O 
Messias, o rei de Israel... que desça 
agora da cruz, para que vejamos e acre-
ditemos!”  
 N: Os que foram crucificados com ele 
também o insultavam. 33Quando chegou o 
meio-dia, houve escuridão sobre toda a 
terra, até as três horas da tarde. 34Pelas três 
da tarde, Jesus gritou com voz forte: P: “Eli, 
Eli, lamá sabactâni?” N: Que quer dizer: 
“Meu Deus, meu Deus, por que me abando-
naste?” 35Alguns dos que estavam ali perto, 
ouvindo-o, disseram: G: “Vejam, ele está 
chamando Elias!” 36Alguém correu e em-
bebeu uma esponja em vinagre, colocou-a 
na ponta de uma vara e lhe deu de beber, 
dizendo: L: “Deixai! Vamos ver se Elias vem 
tirá-lo da cruz.” N: 37Então Jesus deu um 
forte grito e expirou. 
 

Todos se ajoelham e faz-se uma pausa. 
 

 N: 38Neste momento a cortina do santu-
ário rasgou-se de alto a baixo, em duas par-
tes. 39Quando o oficial do exército, que es-
tava bem em frente dele, viu como Jesus 
havia expirado, disse: L: “Na verdade, este 
homem era Filho de Deus!” – N: Palavra da 
Salvação. 
 

AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

5 - PROFISSÃO DE FÉ  
 



 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR: Irmãos e Irmãs, ao Salvador da huma-
nidade, que em Jerusalém passou pelo so-
frimentos para entrar na glória, digamos: 
  

(Elaboradas pela Comunidade para a resposta:) 

AS: Bendito o que vem em nome do Se-
nhor! 
 

 (Conclusão:) 
 

PR: Tudo isso vos pedimos, Senhor, a vós 
que viveis e reinais para sempre. 

AS:  Amém! 

 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 - APRESENTAÇÃO 
 DAS  OFERENDAS 
 

(Canto: Ó morte, estás vencida, CD Liturgia 
XIII, faixa 18)  
 

Ó morte, estás vencida / pelo Senhor da 
vida, / pelo Senhor da vida!  
 

1. O Servo do Senhor / fez sua nossa dor 
2. De Adão a triste sorte, /  ao Cristo trouxe 
a morte. 
3. Eis o Cordeiro mudo, /  vazio está de tudo. 
4. Amou a humilhação, / por ela a redenção. 
5. Ao Filho e a ti, Senhora, / chegada é a 
hora. 
6. A espada te feria, / pois Mãe tu és, Maria. 
 

PR: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso 
sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-po-
deroso. 
AS: Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para a glória do seu 
nome, para o nosso bem e de toda a 
santa Igreja! 

  
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
 

Prefácio: A Paixão do Senhor, pp.231/478) 

 
9 - PAI-NOSSO  (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai... 
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes... 
AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

(Se for oportuno, faz-se o convite:) 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

(Após a saudação de paz, que deve ser breve:) 
 

AS: Cordeiro de Deus... 
  

PR: Felizes os convidados para a ceia do 
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo! 
 

AS: Senhor, eu não sou digno/a...  

 
CANTO DE COMUNHÃO  
 

(Eu vim para que todos tenham vida, CD: Litur-
gia XIII, faixa 13) 
 

“Eu vim para que todos tenham vida, / 
que todos tenham vida plenamente”. 
 

1. Reconstrói a tua vida em comunhão com 
teu Senhor; / Reconstrói a tua vida em co-
munhão com teu irmão: / ONDE ESTÁ O TEU 

IRMÃO, EU ESTOU PRESENTE NELE. 
 

2. “Eu passei fazendo o bem, eu curei todos 
os males” / Hoje és minha presença junto a 
todo sofredor: / ONDE SOFRE O TEU IRMÃO, EU 

ESTOU SOFRENDO NELE. 
 

3. “Entreguei a minha vida pela salvação de 
todos” / Reconstrói, protege a vida de inde-
fesos e inocentes: / ONDE MORRE O TEU 

IRMÃO, EU ESTOU MORRENDO NELE. 
 

4. “Vim buscar e vim salvar o que estava já 
perdido” / Busca, salva e reconduze a quem 
perdeu toda a esperança / ONDE SALVAS 

TEU IRMÃO, TU ME ESTÁS SALVANDO NELE. 
 

5. “Este pão, meu corpo e vida para a salva-
ção do mundo” / É presença e alimento 
nesta santa comunhão: / ONDE ESTÁ O TEU 

IRMÃO, EU ESTOU TAMBÉM COM ELE. 
 

6. “Salvarás a sua vida quem a perde, quem 
a doa” / “Eu não deixo perecer nenhum da-
queles que são meus” / ONDE SALVAS TEU 

IRMÃO, TU ME ESTÁS SALVANDO NELE.  
 

7. “Da ovelha desgarrada eu me fiz o Bom 
Pastor” / Reconduze, acolhe e guia a quem 
de mim se extraviou: / ONDE ACOLHES TEU 

IRMÃO, TU ME ACOLHES TAMBÉM NELE. 

 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

 

PR: Saciados pelo vosso sacramento, nós 
vos pedimos, ó Deus: como, pela morte do 
vosso Filho, nos destes esperar o que cre-
mos, dai-nos, pela sua ressurreição, alcan-
çar o que buscamos. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
AS:  Amem! 
 

 

 

 

IV - Ritos Finais 

 

COMPROMISSOS  DA SEMANA 
E AVISOS COMUNITÁRIOS 

 

11- BÊNÇÃO SOLENE 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
 

PR:  O Pai de misericórdia, que vos deu um 
exemplo de amor na paixão do seu Filho, 
vos conceda, pela vossa dedicação a Deus 
e ao próximo, a graça de sua bênção.   AS: 
Amém! 
 

PR:  O Cristo, cuja morte vos libertou da 
morte eterna, conceda-vos receber o dom 
da vida.   AS: Amém! 
 

PR:  Tendo seguido a lição de humildade 
deixada pelo Cristo, participeis igualmente 
da sua ressurreição.  AS: Amém! 
 

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso. Pai 

e Filho ✠ e Espírito Santo. 

AS:  Amém! 
 

PR. ou Diácono:  Ide em paz, e o Senhor 
vos acompanhe! 
AS:  Graças a Deus! 

 

CANTO  Hino da CF-2018 (CD: CF-2018, 

faixa 1 – Edição CNBB / Paulus) 
 

1. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, 

/ a tua Igreja se propõe a superar / a violên-
cia que está nas mãos do mundo / e sai do 
íntimo de quem não sabe amar. 
 

Fraternidade é superar a violência! / É 
derramar, em vez de sangue, mais per-
dão! / É fermentar na humanidade o amor 
fraterno, /: pois Jesus disse que “somos 
todos irmãos”. 
 

2. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho 

/ e cultivá-los com carinho e proteção / não 
mais verá a violência em sua terra. / Levar a 
paz é compromisso do cristão! 
 

3. A exclusão, que leva à morte tanta gente, 

/ corrompe vidas e destrói a criação. / Basta 
de guerra e violência, ó Deus clemente! / É 
o clamor dos filhos teus em oração. 
 

4. Venha a nós, Senhor, teu Reino de jus-
tiça, / pleno de paz, de harmonia e unidade. 

/ Sonhamos ver um novo céu e uma nova 
terra: / todos na roda da feliz fraternidade. 
 

5. Tua Igreja tem o coração aberto / e nos 
ensina o amor a cada irmão. / Em Jesus 
Cristo, acolhe, ama e perdoa / quem fez o 
mal, caiu em si e quer perdão. 

 

12 - CELEBRAÇÕES  
E ATIVIDADES PASTORAIS 
 

 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 



 

  

 

13 - SUGESTÕES  
PARA A CELEBRAÇÃO 
 

- A cargo das Equipes de Liturgia.  
 

14 - REFLEXÃO 
 

Humilhado e Exaltado 
 

A celebração deste domingo tem um 
nome duplo: “Domingo de Ramos” e “Do-
mingo da Paixão”. Misturam-se alegria e 
tristeza. Gritos de aclamações ao novo rei 
de Israel, mas também o condenatório: cru-
cifica-o. 

São lidos dois trechos do evangelho 
de Marcos: a entrada triunfal de Jesus em 
Jerusalém e em seguida a Paixão. Não 
existe uma contradição. A chegada de Je-
sus na cidade santa provoca a reação vio-
lenta das classes dirigentes que decidem ti-
rar a vida do profeta da Galileia. Jesus, atra-
vés de sua morte de cruz, manifesta a ver-
dadeira realeza messiânica. 

As duas leituras do Domingo de Ra-
mos e da Paixão são sempre as mesmas: Is 
50,4-7 e Filipenses 2,6-11. Muda cada ano 
o texto do evangelho. Hoje temos a Paixão 
segundo São Marcos.  

O percurso de Jesus é longo.  Proximi-
dade da Páscoa. A unção em Betânia. Ju-
das promete entregar Jesus por dinheiro. A 
Ceia de Jesus com os seus apóstolos. No 
Getsêmani se angustia, mas não se abate. 

Aos discípulos diz: “Levantai-vos!”. Eis que 
chegam os soldados armados e prendem a 
Jesus. Conduzido ao Sumo Sacerdote e ao 
Sinédrio, declara, solenemente, a identi-
dade de Filho de Deus. É condenado à 
morte.  Amarrado diante do Sinédrio e de Pi-
latos é acusado, insultado, esbofeteado e 
humilhado. Jogam sobre ele o mal que cer-
tamente é de todos. Diante da tropa é ves-
tido com o manto vermelho e lhe é tecida 
uma coroa de espinhos. Batiam na cabeça 
com uma vara. Cuspiam nele e prostraram 
diante dele. Agora deve tomar a sua cruz e 
caminhar para o calvário. Não existe mais 
nada para fazer a não ser abandonar-se. 
Agora não é incerto inclusive o amor do Pai. 
As mulheres que acompanham de longe. Os 
apóstolos desapareceram. 

No calvário outros insultos e depois a 
morte. O grito de abandono é escutado: 
“Meu Deus, meu Deus, porque me abando-
nastes” (Mc 15,34).  José de Arimatéia pede 
a Pilatos o corpo de Jesus. As mulheres ob-
servaram o sepultamento. Serão elas as pri-
meiras testemunhas da vitória da ressurrei-
ção. 

Como explicar essa situação? 
“Jesus conclui a sua vida do mesmo 

jeito como viveu o seu ministério público: 
oferecendo a sua vida por Deus e pelos 
seus filhos e filhas, sobretudo os mais aban-
donados. A sua paixão e morte, Jesus ante-
cipou, profeticamente, com um gesto capaz 

de narrar o essencial de toda sua vida: pão 
repartido e vinho, sangue derramado” (Enzo 
Bianchi). 

No início do evangelho de Marcos foi 
dito que os discípulos “abandonaram tudo e 
seguiram Jesus” (Mc 1,18.20), na hora da 
paixão o mesmo evangelista escreve: 
“abandonaram Jesus e todos fugiram” (Mc 
14,50). A cruz é um escândalo. Será depois 
o memorial eucarístico, enquanto sinal da 
paixão, morte e ressurreição, que reunirá de 
novo os discípulos. 

 A segunda leitura da Carta aos Fili-
penses assume os dois pontos aparente-
mente contraditórios: condição de escravo e 
o nome mais excelso e mais sublime. 

A alegria vem depois da tristeza. A vi-
tória depois da paixão e da cruz! 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

______________________________________ 
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