
         

 

PRÉ-CATEQUESE 

“Bendito o que vem em nome do Senhor.” 

Domingo de Ramos 

 

OBJETIVO: Refletir sobre o evangelho do Domingo de Ramos e ter a certeza nesta semana de 

que como Deus não abandonou seu Filho, também não vai nos abandonar.  

 

LEITURA – Mc  11,1-10  

 

REFLEXÃO:  O Domingo de Ramos celebra a entrada de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. 

Jesus foi para Jerusalém para celebrar a Páscoa Judaica com os seus amigos (discípulos). Entrou 

sentado num Jumentinho e foi aclamado pela população que o via como um homem enviado por 

Deus, pois Ele operava milagres. Isto aconteceu alguns dias antes da sua Paixão, Morte e 

Ressurreição.  

A Páscoa Cristã celebra então a Ressurreição de Jesus Cristo.  Jesus entrou em um jumento, 

para nos mostrar que é muito importante ser humilde, o importante é fazer o bem às pessoas, o 

amor e não a riqueza, o status. Quantas vezes não ficamos o dia todo chateados porque não temos 

o celular tal, ou o tênis x, ou a roupa y. Deus não vê o que vestimos, o que temos ou o que 

compramos, Ele vê o nosso coração, a humildade que carregamos conosco, o amor pelo próximo.  

As pessoas receberam Jesus com desprezo por estar em um jumento? Não, pelo contrário, 

quando souberam que Jesus chegaria para a festa da Páscoa, tomaram os ramos de palmeiras e 

saíram para encontrá-lo. Gritavam: -Hosana! Bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor! 

Com a celebração do Domingo de Ramos iniciamos a Semana Santa. 

 

AGIR:  Após a mamãe e o papai ler para você o evangelho e refletir sobre a leitura, vamos para a 

atividade! 

Atividade 1: Domingo de Ramos você sabe o que é? Vamos assistir ao vídeo no canal do youtube 

e aprender! 

Link: https://youtu.be/Nac1GIZj2Dg 

 

Tema a ser experenciado de 

22 a 28 de março 2021 

https://youtu.be/Nac1GIZj2Dg


Atividade 2: Após assistir ao vídeo sobre o Domingo de Ramos pinte o desenho abaixo: 

 

 

MINHA ORAÇÃO:  “Querido Jesus, confiantes no vosso amor, pedimos que a Semana Santa, que 

vamos iniciar com a celebração do Domingo de Ramos, seja um tempo de santificação e de 

crescimento espiritual para todos nós. Amém.” 

 

MEU COMPROMISSO: Esta semana terei dois compromissos: 

1- Assistir com a família a celebração do Domingo de Ramos pelo facebook da nossa paróquia. 

 

2- Preparar um lindo ramo e amarrá-lo com uma fita vermelha para participar da celebração. 

Depois coloque-o na porta, portão ou janela de sua casa. Tire uma foto de você segurando 

o ramo e envie para o seu catequista. 


