
 

 

 

Hosana ao Filho de Davi – Domingo de Ramos 

A celebração do Domingo de Ramos marca o início da celebração da Semana Santa na Igreja Católica. 
É neste dia que celebramos o fim da quaresma e a entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém.  

Este domingo é chamado assim pois ao entrar em Jerusalém o povo judeu estendeu ramos de árvores 
e folhas de palmeiras para cobrir o chão onde Jesus passava montado em um jumento – símbolo da 
humildade de Cristo. Com folhas de palmeiras nas mãos, o povo o aclamava "Rei dos Judeus", "Hosana ao 
Filho de Davi", "Salve o Messias". O povo o aclama cheio de alegria e esperança, pois se o povo acreditava 
que Jesus era o Messias, o Libertador, certamente Ele iria libertá-los da escravidão política e econômica e 
religiosa imposta cruelmente pelos romanos naquela época que massacrava a todos com rigores excessivos 
e absurdos. 

No domingo de ramos também celebramos o domingo da paixão do senhor, onde também relembramos 
a sua dolorosa paixão, por isso na celebração do Domingo de Ramos, proclamamos dois evangelhos: o 

primeiro, que narra a entrada festiva de Jesus 
em Jerusalém fortemente aclamado pelo 
povo; depois o Evangelho da Paixão de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, onde são relatados os 
acontecimentos do julgamento de Cristo até 
sua morte na cruz. 

Os ramos que utilizamos nesse domingo 
nos recorda o nosso batismo pois simbolizam 
a vitória de Cristo sobre o pecado, por isso 
clamamos: “Hosana ao Filho de Davi: bendito 
seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de 

Israel; hosana nas alturas”. Os ramos sagrados que levamos para nossas casas, após a Missa, lembram-nos 
de que estamos unidos a Cristo na mesma luta pela salvação do mundo, a luta árdua contra o pecado, um 
caminho em direção ao Calvário, mas que chegará à Ressurreição. 

A entrada de Jesus em Jerusalém foi um anúncio de Suas dores e humilhações. Aquela mesma 
multidão que O homenageou, motivada por Seus milagres, lhe viraria as costas pedindo até a Sua morte. 
Jesus, que conhecia o coração dos homens, não estava iludido. Quanta falsidade nas atitudes dessas pessoas, 
porém isso ocorre até hoje, quantas vezes viramos as costas para Deus após Ele operar milagres em nossas 
vidas, quantas vezes o negamos e não acreditamos em seu poder de pai. Esse dia nos deixa grandes lições 
de humildade e amor, o nosso Mestre nos ensina com fatos que o Seu Reino não é deste mundo, nosso 
Salvador veio para derrubar um inimigo muito pior e invisível, o pecado. 

O Domingo de Ramos ensina-nos que a luta de Cristo e da Igreja, e consequentemente a nossa 
também, é a luta contra o pecado, a desobediência à Lei sagrada de Deus que, hoje, é calcada aos nossos 
pés.  
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