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Domingo de Ramos

O início de uma incrível semana

1. A entrada triunfal
2. A celebração da ceia
3. O Senhor lava os pés dos discípulos
4. A promessa do Espírito
5. A Videira e os ramos
6. A oração sacerdotal
7. A traição
8. A cruz
9. A morte voluntária
10. Um sábado sem descanso e silêncio
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Domingo de Ramos - Lucas 19:29-44

29. Quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao monte das Oliveiras,
enviou dois de seus discípulos.
30. “Vão àquele povoado adiante”, disse ele. “Assim que entrarem, verão
amarrado ali um jumentinho no qual ninguém jamais montou.
Desamarrem-no e tragam-no para cá.
31. Se alguém perguntar: ‘Por que estão soltando o jumentinho?’, respondam
apenas: ‘O Senhor precisa dele’.”
32. Eles foram e encontraram o jumentinho, exatamente como Jesus tinha dito.
33. E, enquanto o desamarravam, seus donos perguntaram:
“Por
que estão soltando o jumentinho?”.
34. Os discípulos responderam: “O Senhor precisa dele”.
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35. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal,
para que Jesus montasse nele.
36. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao
longo do caminho diante dele.
37. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus
seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam,
louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto.
38. “Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas
maiores alturas!”.
39. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram:
“Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem estas coisas!”.
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40. Ele, porém, respondeu: “Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão!”.
41. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar.
42. “ Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz!”,
disse ele. “Agora, porém, isso está oculto a seus olhos.
43. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus
muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados.
44. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você
não reconheceu que Deus a visitou.”

14.04.2019

5

Que alegria é esta?
Quem chegou?
9. Alegre-se, ó povo de Sião! Exulte,
ó preciosa Jerusalém! Vejam, seu rei
está chegando; ele é justo e vitorioso,
mas também é humilde e
vem
montado num jumento, num jumentinho,
cria de jumenta.
10. Removerei de Israel os carros de
guerra e, de Jerusalém, os cavalos.
Destruirei as armas usadas na batalha,
e seu rei trará paz às nações. Zc
9:9-10

1. Alguém único está presente?
2. Uma profecia está se cumprindo?
3. Será este o Messias que havia de vir ou
devemos continuar esperando?
4. Se é ele, por que está chorando?
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O Rei está
chegando !

1. Jesus chega às vezes
por caminhos
inesperados
Quando chegou a Betfagé e Betânia,
próximo ao monte das Oliveiras,
enviou dois de seus discípulos. v. 29
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O Rei está
chegando !

2. Jesus chega em soberano
controle sobre todas as
coisas

“Vão àquele povoado adiante”, disse ele. “Assim
que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho
no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no
e tragam-no para cá. Se alguém perguntar:
‘Por que estão soltando o jumentinho?’,
respondam apenas: ‘O Senhor precisa dele’.”
Eles foram e encontraram o jumentinho,
exatamente como Jesus tinha dito. v. 30-32
14.04.2019
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O Rei está
chegando !

3. Jesus chega e nos concede a
graça de usar o que
temos

E, enquanto o desamarravam, seus donos
perguntaram: “Por que estão soltando o jumentinho?”.
Os discípulos responderam: “O Senhor precisa dele”.
v. 33-34
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4. Jesus chega e quer
nosso louvor e honra

O Rei está
chegando !

À medida que Jesus ia passando, as multidões
espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele.
Quando ele chegou próximo à descida do Monte das
Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar
enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por
todos os milagres maravilhosos que tinham visto.
“Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor!
Paz no céu e glória nas maiores alturas!”.
v. 36-38
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O Rei está
chegando !

5. Jesus chega e nada vai
impedi-lo
de cumprir a
vontade de Deus
Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão
disseram: “Mestre, repreenda seus seguidores por
dizerem estas coisas!” Ele, porém, respondeu:
“Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão!”.
v. 39-40
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6. Jesus chega e chora
por uma cidade

O Rei está
chegando !

Quando Jesus se aproximou de Jerusalém
e viu a cidade, começou a chorar.
“ Como eu gostaria que hoje você compreendesse o
caminho para a paz!”, disse ele. “Agora, porém, isso
está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que
seus inimigos construirão rampas para atacar seus
muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos
os lados. Esmagarão você e seus filhos e não
deixarão pedra sobre pedra!”...
v. 41-44a
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O Rei está
chegando !

7. Jesus chega e ainda
chora

...pois você não reconheceu que Deus a visitou.”
v. 44b

“Não pergunte por quem os sinos dobram.
Eles dobram por ti.“
John Donne, poeta inglês do século XVI
(Este trecho do poema “Nenhum homem é uma ilha”
serviu de inspiração ao romance “Por quem os sinos dobram”,
do escritor Ernest Hemingway (1940)
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