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HOMILIA DE DOM DAMASKINOS PARA O DOMINGO DE 

RAMOS, 21 DE ABRIL DE 2019  

 

 

RAMOS 

- Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, Amém. 

- Reverendos Padres, 

- Digníssimos Conselheiros e Comendadores do Trono Antioquino, 

- Queridos Fieis. 

Hoje, domingo antes da Páscoa, e chamado Domingo de Ramos. 

1)- Este é um dia de grande importância em nossa vida eclesiástica, pois é o início da 

Semana Santa, que começa hoje e se encerra no dia de Páscoa, coroada com a alegria e vitória 

pela ressurreição d Jesus Cristo, o vencedor da morte. 

2)- Então depois de ressuscitado Lázaro dentre os mortos, mostrando seu poder divino 

sobre a morte, Jesus subiu diretamente a Jerusalém, para enfrentar o sofrimento e morte voluntária 

para salvar o mundo. 

3)- Ele foi recebido como Rei pelas crianças e pelo povo, como sinal da vitória depois de 

sua morte, quando ele venceu o mal e ressuscitou no terceiro dia vitorioso. 

4)- Pro isso o Domingo de Ramos é uma festa antecipada da vitória, a vitória do Reino 

de Deus e da inauguração da Nova Vida com Jesus Cristo. 

5)- E nós, ao levarmos os ramos de oliveiras e palmas, fazemos como aquelas crianças e 

adultos que receberam Cristo na entrada de Jerusalém como Rei. Eles o saudaram com os ramos 

de oliveira e palmas e cânticos, como um símbolo de honra e vitória, clamando: “Hosana! Bendito 

o que vem em nome do Senhor!” 

6)- Estes ramos de palmeira e oliveira tem seu significado, / são um símbolo. / As palmas 

simbolizam a vitória de Jesus sobre a morte, / e vitória nossa sobre nossos pecados, /  os ramos 

de oliveira / simbolizam a paz que vem a nós com a vinda de Jesus, o Rei da Paz. 
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7)- Vamos, então, todos os fieis: / crianças, homens e mulheres, / receber nosso Rei Jesus, 

/ em uma procissão digna levantando os ramos de oliveira e palmeiras, / não apenas cantando-lhe 

“hosana”, mas acolhendo-o em nossas vidas / e corações, / para torna-lo realmente conhecido de 

todos através de nossas palavras e ações, / cantando-lhe os cânticos de vitória e honra, dizendo: 

“ Ó Cristo Deus, / quando ressuscitaste Lázaro dentre os mortos, antes da tua Paixão/ 

confirmaste a nossa fé na comum ressurreição. / Por isso, nós também, / como as crianças, / 

levando os símbolos da vitória e honra, / a ti cantamos, ó Vencedor da morte: / Hosana nas alturas! 

Bendito o que vem em nome do Senhor!” 

 8)- Roguemos a Deus que dignifique a todos nós que participamos com Jesus Cristo em 

sua Paixão, para chegarmos ao dia da Ressurreição, dia da vitória, quando a luz do túmulo vazio, 

fonte da nossa vida brilha sobre nós. 

9)- Explicação de um Padre 

1)- Comunhão das crianças 

2)- Procissão todos, crianças, homens e mulheres 

3)- Saída da porta lateral e retorno pela porta principal 

 10)- Em breve todos receberão a Santa Comunhão, o Corpo e Sangue de Jesus Cristo, 

alimento e santificação de nossas vidas, desejamos hoje dar a comunhão primeiro para as crianças, 

pois este dia tem ligação com elas, como aconteceu em Jerusalém. 

 11)- Após a comunhão faremos a procissão fora da Igreja, juntamente com as crianças, 

as quais receberam Jesus com corações puros, levando os ramos de oliveira e palmas, e 

expressando, assim, nossa alegria em recebe-lo novamente em nossas vidas e corações como Rei 

 e Salvador.. 

 

Dom Damaskinos Manosur 

Arcebispo Metropolitano 

Arquidiocese Ortodoxa Antioquina 

São Paulo - Brasil 
 


