
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA: 

Anim.: A liber tação está próxima! Sejam 
bem-vindos e bem-vindas para celebrar o 
1º Domingo do Advento, iniciando um novo 
Ano Litúrgico. Coloquemos diante do altar 
do Senhor nossas intenções.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A liturgia do Advento convida a nos 
comprometermos com o projeto de Deus. 
Olhando a realidade do povo em nosso país, 
constatamos que há um abismo entre o que o 
Senhor quer e a situação em que se encontra a 
maioria de nossa gente. Contudo, os anseios 
do povo coincidem profundamente com o 
plano divino: a paz que é fruto da justiça.

A celebração da Palavra de Deus é lugar onde 
o povo pode ficar de pé e levantar a cabeça, 
porque a libertação está próxima.

Celebrar é atualizar o amor de Cristo por nós, 
traduzindo-o em fraternidade e solidariedade, 
de modo que o mundo inteiro conheça e 
participe do projeto de Deus, pois o amor 
prepara a vinda de Jesus.

Vigilantes preparando a vinda do Senhor, 
cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 95(CD15), 
96(CD15)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação 
do Espírito Santo, esteja com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. Acendimento da vela do Advento: 1065 
(CD 6), 1066

Dir.: Que a luz de Cristo, que esperamos 
neste Advento, enxugue todas as lágrimas, 
acabe com todas as trevas, console quem 
está triste e encha nossos corações da alegria 
de preparar sua vinda neste novo ano de 
graça. Cantemos. 

(Uma pessoa entra com a vela acesa, en-
quanto a comunidade canta. Chegando à 
frente, diz a oração.)

Bendito sejas, Deus bondoso, pela luz do 
Cristo, sol de nossas vidas, a quem espera-
mos com toda a ternura do coração.

6. ATO PENITENCIAL: 194, 163(CD3)

Dir.: Neste tempo favorável, preparemos os 
nossos corações para a vinda do Senhor. 
De coração contrito peçamos ao Senhor 
que continuamente nos visita com a graça 
do Espírito Santo, que  tenha misericórdia 
de nós. (Silêncio) Cantemos.

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoa os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 

TODOS: Amém.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Deus onipotente, só fazen-
do o que devemos é que vamos ao encontro 
de Jesus que esperamos. Ajudai-nos a 
servir a nosso Deus em nossos irmãos, para 
sermos os benditos a quem Ele chamará 
para o Reino do seu Pai. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

Escutamos com grande carinho as palavras 
do teu precursor. Elas vão preparar os cami-
nhos do teu Filho, Jesus Salvador! Sou a voz 
que clama no deserto: preparai os caminhos 
do Senhor (2x) – 226(CD15)

8. PRIMEIRA LEITURA: Jr 33,14-16

9. SALMO RESPONSORIAL: 24 (25)

Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma!

Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, 
e fazei-me conhecer a vossa estrada! 
Vossa verdade me oriente e me conduza, 
porque sois o Deus da minha salvação!

O Senhor é piedade e retidão, 
e reconduz ao bom caminho os pecadores. 
Ele dirige os humildes na justiça, 
e aos pobres ele ensina o seu caminho.

Verdade e amor são os caminhos do Senhor 
para quem guarda sua Aliança e seus pre-
ceitos. 
O Senhor se torna íntimo aos que o temem 
e lhes dá a conhecer sua Aliança.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Ts 3,12-4,2

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade 
e a vossa salvação nos concedei!

12. EVANGELHO: Lc 21,25-28.34-36

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo se-
gundo Lucas.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Em resposta à Palavra de Deus, colo-
quemos diante dele nossas súplicas.

Venha o vosso Reino, o vosso Reino, Senhor!

Senhor, iluminai vossa Igreja para que seja 
anunciadora do Evangelho da vida, e traba-
lhe na construção de uma sociedade justa 
e fraterna, reivindicando os direitos dos 
empobrecidos e marginalizados. Nós vos 
pedimos.

Senhor, fortalecei na fé nossos governantes 
para que sejam lideranças conscientes das 
necessidades do povo, realizando políticas 
públicas para dar dignidade aos que mais 
precisam. Nós vos pedimos.

Senhor, enxugai todas as lágrimas, acabe 
com todas as trevas, console quem está 
triste e encha nossos corações da alegria 
de preparar sua vinda neste Advento. Nós 
vos pedimos.

Senhor, guiai nossas comunidades para que 
nas provações da vida, sintam que Deus está 
presente e oferece libertação e salvação na 
vitória sobre o mal, com plena confiança 
nele. Nós vos pedimos.

Dir.: Acolhei, Senhor, as súplicas do seu 
povo aqui reunido, por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 421(CD6), 
407(CD14)

DEUS NOS FALA
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Dir.: Partilhemos o que temos e somos para a 
manutenção dos nossos trabalhos pastorais.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumi-
nados pela sabedoria do Evangelho, ousamos 
dizer: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

Dir.: A paz é fruto da justiça. Que este tempo 
de preparação para o Advento do Senhor 
nos ajude a sermos anunciadores da paz 
tão sonhada por Jesus. 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada no sacrário. Abre a porta do 
sacrário, faz uma genuflexão como sinal de 
adoração. Com reverência pega a âmbula que 
contém a Sagrada Reserva Eucarística, leva-a 
até o altar, de onde parte para a distribuição 
da Sagrada Comunhão aos fiéis. Terminada 
a distribuição, leva a Sagrada Reserva até 
o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 574(CD21), 571 (CD15)

20. RITO DE LOUVOR: 837(CD18), 831(CD18)

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um 
salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Senhor, o que acabamos 
de celebrar nos ensina a viver como cris-
tãos. Ajudai-nos, então, a caminhar entre 
os bens passageiros desta terra, esperando 
alcançar os bens do céu, que são maiores 
e não passam. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Motivar as famílias a preparar as casas 
para a chegada do Salvador, fazendo pre-
sépio, coroa do Advento, árvore de Natal...

w Pode-se preparar um presépio na comu-
nidade e ir colocando os personagens a 
cada domingo, deixando para o último 
domingo a imagem do Menino Jesus.

w Preparar a coroa do Advento com ramos 
verdes e velas que podem ser de uma só 
cor (roxa), ou colorida (roxa, vermelha, 
branca e verde).

w Motivar a comunidade para participar da 
Novena de Natal.

w Como gesto concreto durante o Advento, 
pode-se fazer uma coleta de alimentos 
para doar a famílias carentes.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Que o Deus onipotente e misericordioso 
vos ilumine com o advento do seu Filho, em 
cuja vinda credes e cuja volta esperais, e 
derrame sobre nós as suas bênçãos. Amém.

Que durante esta vida ele nos torne firmes 
na fé, alegres na esperança, solícitos na 
caridade. Amém.

Alegrando-nos agora pela vinda do Salvador 
feito homem, sejamos recompensados com 
a vida eterna, quando vier de novo em sua 
glória. Amém.

Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém.

Dir.: A libertação está próxima! Vamos em 
paz e que o Senhor nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 650 (CD26), 
651(CD11)
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Deus se faz presente na vida de todo 
ser humano. E, de todas as formas, Ele 
nos deixa sentir o Seu amor e desejo de 
nos salvar. A palavra Advento é de origem 
latina e quer dizer chegada. É o tempo em 
que os cristãos se preparam para a vinda 
de Jesus Cristo. O tempo do Advento 
abrange quatro semanas antes do Natal.

Atualmente, há uma grande preocu-
pação em reavivar esse costume muito 
significativo e de grande ajuda para viver-
mos esse tempo. A coroa ou a grinalda do 
Advento é o primeiro anúncio do Natal. É 
um círculo de folhagens verdes, sua forma 
simboliza a eternidade e sua cor representa 
a esperança e a vida. Vem entrelaçado por 
uma fita vermelha, símbolo do amor de 
Deus por nós como, também, do nosso 
amor que aguarda com ansiedade o nas-
cimento do Filho de Deus.

AS VELAS DO ADVENTO

No centro do círculo, colocam-se 
as quatro velas para serem acesas uma 
a cada domingo do Advento. A luz das 
velas simboliza a nossa fé e nos leva à 
oração. Simbolizam, também, as quatro 
manifestações de Cristo:

1.° Encarnação, Jesus Histórico;
2.° Jesus nos pobres e necessitados;
3.° Jesus nos Sacramentos;
4.° Parusia: Segunda vinda de Jesus.

No Natal, pode-se adicionar uma 
quinta vela branca até o término do tempo 
natalino. E, se quisermos, podemos co-
locar a imagem do Menino Jesus junto à 
coroa: temos de nos atentar, porém, que 
o Natal é mais importante do que a espera 
do Advento.

A coroa do Advento e seu significado
HISTÓRIA DA COROA DO ADVENTO

Essa coroa é originária dos países 
nórdicos (países escandinavos, Alema-
nha), a qual contém raízes simbólicas 
universais: a luz como salvação, o verde 
como vida e o formato redondo como 
eternidade.

Simbolismos esses que se tornaram 
muito adequados ao mistério natalino cris-
tão e, por isso, adentraram facilmente nos 
países sulinos. Visto que, se converteram 
rapidamente em mais um elemento de 
pedagogia cristã, para expressarmos a 
espera de Jesus como Luz e Vida em 
conjunto com outros símbolos, certamente 
mais importantes, como são as leituras 
bíblicas, os textos de oração e o repertório 
de cantos.

O comércio e o sistema deste mundo 
fazem questão de esquecer o verdadeiro 
sentido do Natal. E, nós, podemos cair 
nessa, mas é possível dar presente e cele-
brar o verdadeiro sentido: o Menino Jesus 
é o nosso grande presente!

Sugestão: você pode fazer uma 
coroa do Advento em sua casa e 
celebrar, com sua família, à luz da 
nossa fé, a chegada de Jesus Cristo 
nosso Salvador. A cada domingo, 
pode acender as velas, convidando 
seus familiares para rezar.

https://formacao.cancaonova.com/
liturgia/tempo-liturgico/advento/a-coroa-do-

-advento-e-seu-significado/
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