MISSAL DOS PEQUENINOS

DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO
SENHOR
ANO A
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1ª Leitura: Is 50,4-7
Salmo 21
2ª Leitura: Fl 2,6-11
Evangelho: Mt 21,1-11
(Entrada em Jerusalém)
“BENDITO O QUE VEM EM NOME
DO SENHOR.”

Cor vermelha

Cristo vai ao encontro da morte com liberdade de filho
Evangelho
Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no
monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: “Ide até o povoado que está ali
na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e
trazei-os a mim! Se alguém vos disser alguma coisa, direis: ‘O Senhor precisa deles, mas logo os
devolverá’”. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: “Dizei à filha de Sião: Eis que o
teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta”. Então os
discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e
puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo
caminho, enquanto os outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. As
multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam, gritavam: “Hosana ao Filho de Davi! Bendito
o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus!” Quando Jesus entrou em Jerusalém a
cidade inteira se agitou, e diziam: “Quem é este homem?” E as multidões respondiam: “Este é o
profeta Jesus, de Nazaré da Galileia”.
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Espaço do Catequista - Aqui você aprende!
O Domingo de Ramos é o dia em que toda a igreja se volta para a determinação
de Jesus, o Filho de Deus, como servo obediente até o fim e Mestre da Justiça,
ao entrar por Sua própria vontade na cidade de Jerusalém, mesmo sabendo que
lá O levariam até o Monte Calvário.
Ao final do tempo da Quaresma, quando Jesus chega ao ápice de sua
caminhada neste mundo, a liturgia se apresenta como momento de reflexão e
de compromisso para todo cristão de assumir a vida cristã, com a
responsabilidade e a renovação da fé em Jesus que é a Luz do mundo.
Jesus escolhe se apresentar em Jerusalém, cidade de “Davi, seu pai”, montado
em um jumento, uma besta de carga. Era a entrada de uma pessoa humilde e
não a de um conquistador militar. Ele é o Messias prometido que se apresenta
de forma pobre e despojada, diferentemente do que o povo esperava: aquele
que viria valente, poderoso e imperialista.
E mesmo assim, Ele é aclamado Rei. O Rei Pacífico que conquistou o Seu povo não pela astúcia ou
violência, mas pela humildade que dá testemunho da Verdade.
Neste dia, quem o aclama são as crianças e os “pobres de Deus”, Seus seguidores, que estendem suas
capas e ramos no chão para abrir passagem dizendo: “Bendito o que vem em nome do Senhor”.
A cidade toda está interessada em Jesus e Ele é reconhecido como o profeta da Galileia.
Na aclamação entusiasmada e eufórica do povo, o termo “Hosana” quer dizer: “Salva-nos, dá-nos a
salvação!”

Falando para os pequeninos – O que eles vão aprender hoje?
Enfoque Catequético: Viva Jesus, o Filho de Deus!
Jesus entrou em Jerusalém como um rei, e o povo o recebeu assim. Os reis, quando entravam nas
cidades, vinham montados em cavalos muito bonitos, cercados por soldados e outras coisas mais.
Jesus também poderia ter feito assim, mas preferiu entrar na cidade montado num jumentinho, um
animal simples. Embora Ele seja o Rei dos Reis, o Rei mais importante que existe, Ele fez isso para nos
ensinar que devemos ser simples e humildes como Ele foi naquele momento.
Hoje, Jesus quer entrar em seu coração e nunca mais sair. Ele quer estar com você todos os dias, e
basta você acreditar que Ele é o Filho de Deus para que Ele entre em sua vida para sempre.
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Momento com os pequeninos - Aqui eles aprendem brincando!
 Acolhimento - Roda/Música
Formar uma roda com as crianças, acolhê-las com palavras carinhosas e cantar.
 Contar o Evangelho aos pequeninos
Esse momento é mágico, lúdico. Jesus falava com os pequeninos brincando com eles, colocando-os no
colo e os abençoando
 Compromisso da semana
Ser simples e humilde sempre.
 Oração
Pegar os Ramos e aclamar: “Hei, hei, hei, Jesus é o
nosso Rei!”
Sinal da Cruz, Pai-Nosso, Ave-Maria e uma oração
espontânea da criança e do catequista sobre o tema do
dia ou uma necessidade.
 Material de ilustração
Entrada humilde de Jesus em Jerusalém.
 Dinâmica: “O ramo da humildade”
Mensagem: Em diferentes ocasiões devemos lembrar dos ensinamentos de Jesus e da Sua postura de
humildade durante Sua estada na Terra. A humildade é um gesto nobre e correto em nossa sociedade
e um gesto de amor, ensinado por Jesus, para com nosso irmão.
A dinâmica consiste num tipo de Batata-quente. As crianças devem estar dispostas em círculo, bem
próximas, e irão passar de mão em mão um Ramo (do Domingo de Ramos).
O catequista começará cantando a música de olhos fechados:
“Quem é o rei, o rei, o rei, o rei, o rei – JESUS!” (assim como cantamos no jogo: “Batata quente,
quente, quente, quente – QUEIMOU!”)
Quando ele disser “Jesus”, ele perguntará: Com quem está o ramo? ou Onde o ramo parou?
Somente deverá responder a criança que está com o ramo: “Eu sou Jesus, filho de Davi”
E todos irão dizer: “Glória a Deus, nosso Senhor”
Em seguida, a dinâmica recomeça, sendo que o novo Jesus é que irá cantar. E assim por diante.
Se possível, fazer a atividade até que todos ou a maioria tenha sido Jesus.
Variações:
- Dependendo do número de crianças e de catequistas, poderão ser feitas mais rodas;
- Caso a dinâmica acabe rápido, poderá ser feita a mesma proposta com o jogo da dança das cadeiras.
Encerramento:
O catequista irá perguntar:
- De que forma vivenciamos a humildade nesta dinâmica?
(Ao assumirmos sem festa que somos Jesus; ao aceitarmos, num caso de dúvida, que o ramo é do
outro e não meu; ao terminar a dinâmica sem ter sido Jesus e não se aborrecer por isso, etc).
- Quem aqui acha que foi humilde, à semelhança de Jesus?
- Quais são as outras formas de sermos humildes no nosso dia-a-dia?
Ao final, todos fazem um túnel ou corredor (como numa festa junina) e cada criança passará por meio
dele, sendo louvada por todos, com mãos e braços agitados e gritos de alegria. Ao final do túnel, o
catequista entrega um Ramo para ela, pedindo que continue formando o túnel. Quando esta ficar no
seu novo lugar no final do túnel, o catequista dá o comando para que outra criança adentre a ele, e
assim por diante. Ao final, todos estarão com ramos e irão embora.
Preparação para a Dinâmica
- Um ramo bem podado (não cortante), de tamanho compatível para fácil manipulação das crianças
(portanto, não muito grande) e com um pedaço de caule sem folhas para ser o espaço de preensão
das mãos durante a dinâmica;
- Ramos para as crianças levarem embora.

