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1. Jesus e seus discípulos se 

aproximaram de Jerusalém, diante de 

Betfagé e de Betânia, perto do monte 

das Oliveiras. Então Jesus enviou dois 

discípulos,                                                                            

2. dizendo:

1. Jesus e seus discípulos se 

aproximaram de Jerusalém, e 

chegaram a Betfagé, perto do monte 

das Oliveiras. Então Jesus enviou dois 

discípulos,                                                                                                                       

2. dizendo:

28. ..Jesus partiu na frente deles, subindo para 

Jerusalém. 29. Quando Jesus se aproximou de 

Betfagé e de Betânia, perto do chamado monte 

das Oliveiras, enviou dois discípulos,                                                                                                                     

30. dizendo:
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"Vão até o povoado que está na frente 

de vocês, e logo que vocês entrarem aí, 

vão encontrar amarrado um jumentinho 

que nunca foi montado; desamarrem o 

animal e tragam aqui.

"Vão até o povoado, que está na frente 

de vocês. E logo vão encontrar uma 

jumenta amarrada, e um jumentinho 

com ela. Desamarrem, e tragam os dois 

para mim.

"Vão até o povoado em frente. Quando vocês 

entrarem aí, vão encontrar, amarrado, um 

jumentinho que nunca foi montado. 

Desamarrem o animal e o tragam.
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3. Se alguém lhes falar: 'Por que estão 

fazendo isso?', digam: 'O Senhor 

precisa dele, mas logo o devolverá." 

3. Se alguém lhes falar alguma coisa, 

vocês dirão: 'O Senhor precisa deles, 

mas logo os mandará de volta.' "

31. Se alguém lhes perguntar: 'Por que vocês o 

estão desamarrando?' vocês responderão: 

'Porque o Senhor precisa dele'."
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4. Isso aconteceu para se cumprir o que 

foi dito pelo profeta:                                                                                                                      

5. "Digam à filha de Sião: eis que o seu 

rei está chegando até você. Ele é 

manso e está montado num jumento, 

num jumentinho, cria de um animal de 

carga." (Zc 9,9-10)
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4. Então eles foram e encontraram um 

jumentinho amarrado, do lado de fora, 

na rua, junto de uma porta, e o 

desamarraram.                                                                                                                       

5. Algumas pessoas que aí estavam 

disseram: "O que vocês estão fazendo, 

desamarrando o jumentinho?"                                                                                                                                                

6. Os discípulos responderam como 

Jesus havia dito, e então permitiram 

que fizessem isso.

6. Os discípulos foram, e fizeram como 

Jesus tinha mandado.

32. Os discípulos foram, e encontraram as 

coisas como Jesus havia dito.                                                                                                                                      

33. Quando eles estavam desamarrando o 

jumentinho, os donos perguntaram: "Por que 

vocês estão desamarrando o jumentinho?"                                                                                                        

34. Os discípulos responderam: "Porque o 

Senhor precisa dele."
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7. Então levaram o jumentinho a Jesus, 

colocaram os próprios mantos sobre 

ele, e Jesus montou.

7. Levaram a jumenta e o jumentinho, 

estenderam os mantos sobre eles, e 

Jesus montou.

35. Então levaram o jumentinho a Jesus. 

Colocaram os próprios mantos sobre o 

jumentinho e fizeram Jesus montar.

14. Jesus, encontrando um jumentinho, montou 

nele, como está dito na Escritura: -> V.15
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8. E muitas pessoas estenderam seus 

mantos pelo caminho;                                

8. Uma grande multidão estendeu seus 

mantos pelo caminho;                                

36. Enquanto caminhavam, as pessoas 

estendiam os próprios mantos pelo caminho.

12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido 

para a festa ouviu dizer que Jesus estava chegando 

a Jerusalém.
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outros puseram ramos que haviam 

apanhado nos campos.

outros cortaram ramos de árvores, e os 

espalharam pelo caminho.

13. Então apanharam ramos de palmeira e saíram 

ao encontro de Jesus,
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37. Quando Jesus estava junto à descida do 

monte das Oliveiras,
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9. Os que iam na frente e os que 

seguiam 

9. As multidões, que iam na frente e 

atrás de Jesus,

 toda a multidão de discípulos                                                                                                                         

por todos os milagres que tinham visto.   
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gritavam:  gritavam: começaram, alegres, a louvar a Deus em voz 

alta, 38. E dizia: 

gritando:

16 "Hosana! "Hosana ao Filho de Davi! "Hosana!

17
Bendito aquele que vem em nome do 

Senhor! 

Bendito aquele que vem em nome do 

Senhor!

Bendito seja aquele que vem em nome do 

Senhor! 

Bendito aquele que vem em nome do Senhor,
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10. Bendito seja o Reino que vem, o 

reino de nosso pai Davi! 

 como ReI o rei de Israel!"
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Hosana no mais alto do céu!"  Hosana no mais alto do céu!" Paz no céu e glória no mais alto do céu." (Cf: 

2,14)

15. "Não tenha medo, cidade de Sião. Eis que o 

seu rei está chegando, montado num 

jumentinho!"
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16. Nesse momento, os discípulos não 

entenderam o que estava acontecendo.                                                                                                                    

Mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram 

que haviam feito com Jesus aquilo que a Escritura 

dizia.                                                                                                                      

17. O grupo que estivera presente quando Jesus 

ressuscitou Lázaro, mandando-o sair do túmulo, 

dava testemunho do que tinha visto.                                                                                                        

18. A multidão ia ao encontro de Jesus, porque 

sabiam que ele tinha realizado esse sinal.
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39. No meio da multidão, alguns fariseus 

disseram a Jesus: "Mestre, manda que teus 

discípulos se calem." 40. Jesus respondeu: "Eu 

digo a vocês: se eles se calarem, as pedras 
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11. Jesus entrou em Jerusalém,. 10. Quando Jesus entrou em 

Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, 

e perguntavam: "Quem é ele?" 11. E as 

multidões respondiam: "É o profeta 

Jesus, de Nazaré da Galiléia."
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no Templo, e olhou tudo ao redor.  Mas, 

como já era tarde, saiu para Betânia 

com os Doze

Cf: Zacarias 9,9-10: "Dance de alegria, cidade de Sião; grite de alegria, cidade de Jerusalém, pois agora o seu rei está chegando, justo e vitorioso.                                                                                                                                                                                                                   

Ele pobre, vem montado num jumento, num jumentinho, filho de uma jumenta.                                                                                                                                                                      

Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém; quebrará o arco de guerra.                                                                                                                                                                                                     

Anunciará paz a todas as nações, e o seu domínio irá de mar a mar, do rio Eufrates até os confins da terra."

                          ENTRADA MESSIÂNICA DE JESUS EM JERUSALÉM 

Cf: 2Rs 9,13:Proclamação de Jaú como rei de Israel: "…Imediatamente cada um tomou seu manto e estendeu-o debaixo de Jaú sobre o estrado.                                                                                              

Fizeram soar o chofar e anunciaram: 'Jaú é rei!' "


