Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
Ordem para o ofício do Domingo de Ramos e da Paixão
*Todos no pátio se reúnem com os ramos nas mãos

Todos -

Oficiante -

Hosana ao Filho de Davi, o Rei de Israel,
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hosana nas alturas.
Queridos em Cristo, durante a Quaresma
nós temos sido preparados em amor e
sacrifício pessoal para a declaração do
Ministério Pascal de nosso Senhor. Hoje
estamos juntos para iniciar esta solene
celebração em união com toda Igreja em
todo mundo. Cristo entra em Jerusalém para
completar sua missão como Salvador, para
sofrer, morrer e ressuscitar. Sigamos com
Ele em fé, na certeza de, unidos com Ele em
seus sofrimentos, possamos partilhar na
ressurreição e nova vida.

Evangelho:

Onipotente e Eterno Deus, de tal modo
amaste o mundo, que enviaste teu Filho,
nosso Salvador Jesus Cristo, para tomar
sobre si a nossa natureza e sofrer morte na
cruz, dando ao gênero humano exemplo de
sua profunda humildade; concede, em tua
misericórdia, que imitemos a sua paciência
no sofrimento e possamos participar também
de sua ressurreição; mediante o mesmo
Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina
contigo e com o Espírito Santo, um só Deus,
agora e sempre. Amem.

São Lucas 19.29-40

Procissão de Ramos
Oficiante -

Oficiante Povo -

O Espírito do Senhor seja convosco.
E com o teu Espírito.

Liturgia da Palavra
1ª. Leitura –
Profecia de Isaías 50.4-9
Salmo Interlecional - Sl. 22.1-11
2ª. Leitura Fl. 2.5-11
Gradual –
Aclamação -

321 do H.E.
São Lucas 23.1-56

Sermão
Credo Niceno

Coleta
Oficiante -

Sepultada inerte no cimento gris.
7. Nossas minorias são discriminadas
Como se não fossem por Jesus amadas.
8. Mas do teu madeiro haverei de ver
Uma flor mais nova a reflorescer.
9. E dos ramos verdes que ali brotarão
O teu novo mundo da libertação.

Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir como a
multidão acolheu Cristo em Jerusalém,
portando ramos para a honra d´Ele. Durante
esta procissão, levantemos nossos ramos e
louvemos a Cristo como nosso Rei e
Salvador. Vamos em paz, no nome do
Senhor.

Cântico
Procissão de Ramos
[Jaci Maraschin / Folclore Mineiro]

1. Vem andar conosco nesta procissão:
O caminho é longo, cheio de opressão
2. Com os verdes ramos, vamos enfeitar
Essa estrada imensa que vais palmilhar
3. O caminho triste vai findar na cruz
e sem ramos verdes, vais morrer, Jesus
4. Essa via crucis vai se repetir
Nas paixões e mortes que haverão de vir.
5. Os trabalhadores sofrem a paixão
Sem salário e teto, sem justiça e pão.
6. Morre a natureza, que coisa infeliz!

Intercessões
Ordem Penitencial (pg. 54 à 56 LOC)
Decálogo
Kyrie
Ofertório (pg. 61 LOC)
Sanctus
Agnus Dei
Saída em Silêncio

