
 

Domingo de Ramos 2021 

Hoje o dia é marcado pelo ‘Domingo de Ramos’, data de início da Semana Santa para os 

cristãos que vivem o Tríduo Pascal: a Paixão, a morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. A liturgia 

desta data relembra o momento em que os cristãos católicos fazem memória à entrada de 

Jesus em Jerusalém e é aclamado pelo povo como Rei, com ramos de oliveiras e palmeiras. Os 

ramos significam a vitória: “Hosana ao Filho de Davi: bendito seja o que vem em nome do 

Senhor, o Rei de Israel; hosana nas alturas”. 

Nossa Paróquia, como muitas de todo o país, tem suas celebrações transmitidas de maneira 

online, com todos os fiéis leigos em casa, protegendo-se da pandemia. Isso nos afervora o 

sentimento de meditação e contemplação, já que nada será motivo de distração, mas sim, de 

união com o Cristo que sofre sua paixão, também nos irmãos que estão enfermos e, muitos, 

agonizantes, além de estar presente naqueles que fazem o papel de cireneu, os médicos e 

enfermeiros e todos da área da saúde, que lidam direta ou indiretamente a favor daqueles que 

sofrem. 

Este domingo é chamado assim porque o povo cortou ramos de árvores, ramagens e folhas de 

palmeiras para cobrir o chão onde Jesus passava montado em um jumento. Com folhas de 

palmeiras nas mãos, o povo aclamava Jesus. 

Pelo segundo ano consecutivo, o Domingo de Ramos e o início das solenidades da Semana 

Santa foi celebrado pelo Papa Francisco em uma cerimônia para um público restrito. O 

pontífice falou sobre estarmos cansados após mais de um ano de pandemia. "No ano passado, 

estávamos mais chocados. Este ano, estamos mais provados". Ele descreveu a situação como 

“histórica e social”, que acarreta problemas físicos, psicológicos e espirituais. "Ao longo da Via 

Sacra cotidiana, encontramos os rostos de tantos irmãos e irmãs em dificuldade. Não 

passemos, deixemos que os nossos corações se movam com compaixão e se aproximem". 

 


