
Domingo de Ramos 

 
    

 

A Oração da Manhã é uma variante da Ordem das Matinas. Ela segue o mesmo 

padrão de todas as ordens da liturgia das horas, formado por quatro partes 

principais: Salmodia, Leituras, Cântico e Orações. Alguns versículos iniciais 

fazem a abertura desta ordem devocional, enfatizando o louvor devido a Deus 

pela sua misericórdia que nos desperta em mais uma manhã. No dia de hoje está 

incluído nesta abertura um momento de confissão, marcando o caráter de 

arrependimento da Semana Santa e da Quaresma como um todo. Neste Domingo 

recordamos especialmente a entrada de nosso Senhor em Jerusalém. Recebemos 

com gratidão nosso Rei, justo e salvador, que vem lutar e derrotar os inimigos 

que nos escravizavam – o diabo, o pecado e a morte – a fim de nos dar liberdade 

e vida eterna com ele. Contudo, nosso Rei não luta pela espada, mas vem 

humilde, montado em um jumentinho, entregar a si mesmo sobre a cruz como 

preço de nosso resgate.  

 

TTT 

 

PREPARAÇÃO 
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1. Vem, Jesus, suprema fonte 

      do mais santo e puro amor, 

     levantar a minha fronte 

     para um hino de louvor. 

     Recordando os teus tormentos, 

     graças quero te render, 

     quero em todos os momentos 

     tua bênção receber. 

 

ORAÇÃO DA MANHÃ 

2. Era pobre e desgarrado, 

       quando vieste me buscar, 

    expiando o meu pecado 

    para me purificar. 

    No teu sangue precioso 

    paz, perdão e vida achei, 

    E contigo, venturoso, 

    glória eterna fruirei.  

 



 

3. Desta graça, ó Cristo amado, 

       sou contínuo devedor. 

    Fui de todo penhorado, 

    Pelo teu divino amor. 

    Sei que ingrato tenho sido, 

    mas suplico o teu perdão.  

    Por teu sangue fui remido, 

    enche-me de gratidão.  

 

 

CONFISSÃO 

L Em nome do Pai e do T Filho e do Espírito Santo.               S. Mateus 28.19b 

C Amém. 

                                                                       

L As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos 

consumidos, 

C porque as suas misericórdias não tem fim; renovam-se a cada 

manhã.                           Lamentações 3.22-23 

L Se tu, SENHOR, observares iniquidades,  quem, Senhor, poderá.  

escapar? 

C Mas contigo está o perdão, para que sejas temido.      Salmo 130.3-4

                  

Silêncio para autoexame 

 

L Confessemos nosso pecado ao Senhor: 

L & C Ó Deus, autor e redentor de minha vida, a quem deve estar 

dedicada toda a minha existência, lamento ser tão disposto a pecar e 

tão pouco inclinado a viver como tu queres. Confesso diante de ti 

que sou culpado de toda a tua lei, indigno de todas as tuas bênçãos e 

réu da eterna condenação. Tem compaixão de mim, pelo sangue de 

teu Filho purifica-me das minhas iniquidades, e concede-me a luz 

do teu Espírito, para que eu despreze o pecado, te servindo de 

coração e ao meu próximo em amor; por teu amado Filho Jesus 

Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. 

Come, thou Fount of every blessing 

Letra: Robert Robinson, 1758; trad. Rodolpho F. Hasse, c.1938  

Música: Henry Thomas Smart, 1868; arr. The Lutheran Hymnal, 1941 



 

L Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se 

compadece dos que o temem. E isto se manifesta no fato de ter ele 

entregue Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Agora, aqueles que 

confiam nele podem ficar em paz, pois já não há nenhuma condenação 

que pese sobre eles.                                                    [Sl 103.13; 1 Jo 3.16; Rm 8.1] 

C Amém. 

 

SALMODIA 
 

SALMO                       Salmo 24.7-10; antífona S. Mateus 21.9                                 
Por estarmos na Semana Santa o caráter penitencial da quaresma intensifica-se. 

Como sinal disso o Gloria Patri é omitido.  
 

L Hosana ao Filho | de Davi!* 

            Bendito o que vem em nome | do Senhor! 

L Levantem as suas cabeças, ó | portas! * 

            Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei  

            da | glória. 

C Quem é o Rei da | glória?* 

            O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas  

            ba- | talhas. 

L Levantem as suas cabeças, ó | portas!* 

            Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da | glória. 

C Quem é esse Rei da | glória?* 

            O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da | glória. 

L Hosana ao Filho | de Davi!* 

            Bendito o que vem em nome | do Senhor. 

 

LEITURAS 
 

ANTIGO TESTAMENTO                                                                                       Isaías 50.4-9a 
 

4 O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer 

boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs; desperta o 

meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem.  5 O Senhor  



 

Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde nem me retraí. 6 Ofereci 

as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba; 

não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. 7 Porque 

o Senhor Deus me ajuda. Por isso, não serei humilhado; por isso, fiz o 

meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. 8 Perto 

está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? 

Compareçamos juntos diante do juiz! Quem é o meu adversário? Que se 

aproxime de mim! 9 Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me 

condenar?                                                                                             [NAA] 
 

Após a leitura: 

L Esta á a Palavra do Senhor. 

C Demos graças a Deus. 

 

SANTO EVANGELHO                                                                                         Mateus 21.1-11 
 

1 Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte 

das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, 2 dizendo-lhes: 

— Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa 

uma jumenta e, com ela, um jumentinho. Desprendam e tragam para 

mim. 3 E, se alguém disser alguma coisa, respondam: ―O Senhor precisa 

deles.‖ E logo ele deixará que vocês tragam os animais. 
4 Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: 

 
5 ―Digam à filha de Sião: 

Eis que o seu Rei vem até você, 

humilde, montado em jumenta, 

e num jumentinho, 

cria de animal de carga.‖ 

 
6 Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, 7 

trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as 

suas capas, e sobre elas Jesus montou. 8 E a maior parte da multidão 

estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de 

árvores, espalhando-os pelo caminho. 9 E as multidões, tanto as que iam 

adiante dele como as que o seguiam, clamavam: 



1
(Mateus 21.1-9) 

Letra: Otacílio Schüler, 1982  

Música: Arthur H. Mann, 1850-1929 

 

―Hosana ao Filho de Davi! 

Bendito o que vem 

em nome do Senhor! 

Hosana nas maiores alturas!‖ 

 
10 E, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E 

perguntavam: 

— Quem é este? 
11 E as multidões respondiam: 

— Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia!                                                [NAA] 

 

Após a leitura: 

L Este é o Evangelho do Senhor. 

C Glórias a ti, ó Cristo. 
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1. Ó povo redimido, 

      ó Filha de Sião! 

     Eis, vem o teu Ungido, 

     o Autor da redenção. 

     Com paz e com venturas, 

     teu Rei te vem aí; 

     Hosana nas alturas 

     ao Filho de Davi.1 

 

3. Com ramos de palmeiras 

       ao seu encontro vai; 

    em vozes altaneiras,  

    ao Filho de Deus Pai.  

    entoa alegremente: 

    Bendito o Rei que vem, 

    graciosa e humildemente, 

    a ti, Jerusalém.  
 

 

2. Ao Pai Celeste implora, 

       contrito coração, 

    e arrependido, chora, 

    pedindo seu perdão. 

    Convida ao Rei divino 

    que faça habitação, 

    com graça e amor genuíno, 

    no triste coração.  

 



 

HOMILIA                                                                                          
 

CÂNTICO 
 

BENEDICTUS                                                                        Cântico de Zacarias – S. Lucas 1.68-7 

Por estarmos na Semana Santa o caráter penitencial da quaresma intensifica-se. 

Como sinal disso o Gloria Patri é omitido.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

ORAÇÕES 
 

KYRIE                                                                                            S. Marcos 10.47 

L & C Senhor, tem piedade de nós. 

              Cristo, tem piedade de nós. 

              Senhor, tem piedade de nós. 

 

COLETA DO DIA 

L Todo-Poderoso e eterno Deus, que enviaste teu Filho, nosso Salvador 

Jesus Cristo, para tomar sobre si nossa natureza pecaminosa e sofrer a 

morte sobre a cruz, concede que possamos seguir o exemplo de sua 

grande humilhação e paciência e sermos feitos participantes de sua 

ressurreição; através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e 

reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre.  

C Amém. 

 

ORAÇÃO EM TEMPO DE AFLIÇÃO 

L Todo-poderoso Deus, teus pensamentos não são os nossos 

pensamentos, e teus caminhos não são os nossos caminhos. Em tua 

sabedoria permitiste que a presente calamidade recaísse sobre nossa 

nação e por sobre toda a humanidade. Nós te imploramos: não permitas 

que nosso coração desespere e nem que nossa fé falhe neste momento, 

mas ampara-nos e conforta-nos, concedendo-nos graça para confiar em ti 

neste período de doença e angústia. Por tua misericórdia Senhor: 

C Ouve a nossa oração. 

L Senhor, a ti pertencem toda sabedoria e poder: direciona todos os 

esforços dedicados para a contenção desta situação e para a assistência 

daqueles que sofrem diretamente com ela, sustentando e conduzindo 

especialmente nossas autoridades e toda equipe médica em seus deveres. 

Por tua misericórdia Senhor: 

C Ouve a nossa oração. 

Tu que és fonte de toda força e consolo perfeito: dá paz e descanso 

àqueles que partem e conforto àqueles que pranteiam sua partida; protege 

os indefesos; e concede-nos esperança e cura, colocando um fim a esta 

 



 

epidemia, de acordo com tua santa vontade, para que possamos encontrar 

alívio e restauração. Por tua misericórdia Senhor: 

C Ouve a nossa oração. 

L Pai de misericórdia, em nós há trevas, mas tu és luz inesgotável; 

somos fracos, mas em ti está toda fortaleza e socorro; em nós reina a 

inquietude e a amargura, mas tu és paz e contigo está a paciência; não 

entendemos teus caminhos, mas tu sabes o que é melhor para nós; por 

isso, tudo entregamos a ti,  confiando que, assim como prometeste, 

nunca nos desampararás, por Jesus Cristo, nosso Senhor.  

C Amém. 

 

ORAÇÃO DO SENHOR                                         S. Mateus 6.9-13 

L Ensinados por nosso Senhor e confiando em suas promessas ousamos 

nos achegar a ti e dizer: 

L & C Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. 

Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no 

céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas 

dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.  

E não nos deixes cair em tentação. Mas T livra-nos do mal. Pois teu 

é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. 

 

CONCLUSÃO 
 

BENEDICAMUS                                                                                              [Salmo 103.1]                                        

L Louvemos ao Senhor. 

C Demos graças a Deus.         

 

BÊNÇÃO                                                                                     2 Coríntios 13.14 

L A graça do Senhor Jesus T Cristo e o amor de Deus e a comunhão do 

Espírito Santo sejam com todos vocês.                                                                                    

C Amém. 
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1
(Is 53.6,7) 

2
(Lc 22.42; Ef 1.5-6) 

3
(Ap 5.11-12) 

Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 

Letra: Paul Gerhardt, 1647; trad. Ewaldo Elicker, 1903-1976  

Música: Wolfgang Dachstein, 1525; arr. Lutheran Service Book, 2006 

 

1. Um Cordeirinho quer levar 

      a culpa dos culpados 

     e com paciência carregar 

     dos homens os pecados. 

     Curvado sob pesada cruz, 

     privado de consolo e luz, 

     caminha para a morte. 

     Entregasse ao vil matador, 

     não teme cravos nem a dor, 

     não chora a sua sorte.1 

 

3. “Oh! Sim, meu Pai, irei fazer 

       o que de mim requeres; 

    o teu querer é meu prazer, 

    suporto-o se me feres”.  

    Oh! que poder do santo amor, 

    que força do divino ardor 

    Deus Pai requer do Filho! 

    O amor na cruz o fez cravar 

    até a vida se apagar, 

    despindo-o de seu brilho.2 
 

 

 

 

 

 

 

2. O Cordeirinho é o bom Senhor, 

        o amigo de minha alma; 

     é o meu benigno Salvador, 

     que toda a dor acalma. 

     Eis quem o Pai quis escolher 

     a fim de a morte desfazer, 

     provinda do pecado. 

     “Oh! vai, meu Filho, vai salvar 

     os filhos que ia condenar 

     tu és o meu amado. 

 

Ordem litúrgica traduzida e adaptada de Lutheran Service Book – Altar Book (Concordia 

Publishing House, 2006) e Agende für Christliche Gemeinden des Lutherischen 

Bekenntnisses (Nörlingen, 1853) 

 Fonte dos hinos: Hinário Luterano – Igreja Evangélica Luterana do Brasil, 2016 

Para maiores informações entre em contato conosco por meio de nossa página; ficaremos 

felizes em ajudar. 
 

  

4. Cordeiro santo, ó meu Jesus, 

        ao teu amor divino, 

     que revelaste sobre a cruz, 

     entoarei meu hino. 

     Bem sei que é pobre o meu louvor 

     - porém cantado com fervor 

     à celestial bondade. 

     Jesus, em ti esperarei, 

     somente a ti exaltarei 

     por toda a eternidade.3 

 


