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“Digo ao Senhor: ‘Vós sois o meu Senhor, sois o meu bem…
Ensinar-me-eis o caminho da vida;
na vossa presença gozamos a plenitude da Alegria”
(Salmo 16, 2-11)

Mais do que uma “Caminha” sistemática, o presente opúsculo
apresenta-se como um ritual para acompanhar o lucernário,
o acender de cada vela da coroa de Advento.
Procuramos, assim, ir ao encontro das famílias e das
comunidades cristãs, proporcionando-lhe, no início de cada
semana, um breve momento para que juntos, em oração,
melhor prepararem o Advento do Senhor Jesus.
Ao encontro da tradição hebraica, de que somos também
herdeiros, propomos uma pequena resenha história ao jeito
de anamenese. Neste tornar a contar o que aconteceu, não
encerramos estes acontecimentos no passado, mas fazemos
deste presente e actual no meio de nós.
No céu do Advento sigamos a Estrela que conduziu os Magos e
Pastores e acolhamos a luz da Luz.
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ANAMENESE HISTÓRICA
As famílias poderão, se o entenderem, incluir esta parte na liturgia do primeiro Domingo do
Advento, a seguir à saudação inicial.

1º Leitor:
Começámos um novo ano litúrgico com o tempo de
Advento, tempo de preparação para a segunda vinda de Cristo
e para a comemoração da Sua primeira vinda.
Começamos com a bênção da coroa de Advento, que é de
origem germânica. No Inverno, acendiam-se algumas velas
que representavam o “fogo do deus sol”, com a esperança de
que a sua luz e o seu calor voltasse. Os primeiros
missionários aproveitaram esta tradição para evangelizar,
relacionando-a com Jesus Cristo.
No séc. XVI torna-se símbolo do Advento nas casas dos
cristãos. Este uso difunde-se rapidamente e implanta-se
também na América. No séc. XIX começou a colocar-se a
coroa de Advento nas igrejas. Acender, semana após semana,
as quatro velas desta coroa deve ser um reflexo da nossa
gradual preparação para receber o Senhor Jesus no Natal.
2º Leitor:
Os ramos verdes: Verde é a cor da esperança e da
vida. Deus quer que acolhamos a sua graça, o seu perdão
misericordioso e a glória da vida eterna no final da nossa
vida. Bênçãos que nos foram derramadas pelo Senhor Jesus,
na sua primeira vinda entre nós, e que agora, com esperança
renovada, aguardamos a sua consumação, na sua segunda e
última vinda.
1º Leitor:
As quatro velas: As quatro velas da coroa
simbolizam, cada uma delas, uma das quatro semanas do
Advento. Existe uma tradição que sugere o nome das quatro
velas: vela da Profecia, vela de Belém, vela dos Pastores, vela
dos Anjos.
No início, vemos a nossa coroa sem luz e sem brilho. Recordanos a experiência da escuridão do pecado. À medida que se
vai aproximando o Natal, vamos ao ritmo das semanas do
Advento, acendendo uma a uma as quatr o velas,
representando assim a chegada, do Senhor Jesus, luz do
mundo, que elimina toda a escuridão, trazendo aos nossos
corações a reconciliação tão esperada.
2º Leitor:
A sua forma circular indica a perfeição, a plenitude
a que devemos aspirar na nossa vida de cristãos. O círculo
não tem princípio, nem fim. É sinal do amor de Deus que é
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eterno, sem princípio e nem fim, e também do nosso amor a
Deus e ao próximo que nunca deve terminar. Além disso, o
círculo dá uma ideia de “elo”, de união entre Deus e as
pessoas, como uma grande “Aliança”.
Como coroa, significa a dignidade, a realeza que Cristo veio
outorgar ao cristão, isto é, a honra, a grandeza, a alegria, a
vitória. (Em Ap 4,4-10 Cristo aparece como soberano e em Ap
14,14 tem uma coroa na cabeça como o próprio Deus). É a
“coroa dos eleitos”. Uma coroa é usada em diversas ocasiões:
a noiva no casamento, as crianças em certas festas, na
sepultura como sinal de uma vida plena. A coroa de Advento
significa também a plenitude dos tempos.
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DOMINGO I DO ADVENTO
Bênção da coroa de Advento
Para a celebração, a coroa não deverá apresentar qualquer vela acesa, criando-se um ambiente
recolhido, com pouca luz.

SAUDAÇÃO
Presidente: Deus, † vinde em nosso auxílio.
Assembleia: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao
Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e
sempre. Amen. Aleluia.

INTRODUÇÃO
1º Leitor:
Ao celebrar todos os anos este mistério, a Igreja
convida-nos a renovar perpetuamente a memória do amor
infinito que Deus mostrou para connosco; e ao mesmo tempo
nos ensina que o advento de Cristo não foi apenas para os
seus contemporâneos, mas que a sua eficácia nos é
comunicada a todos nós.
2º Leitor:
Queremos aguardar-te, Senhor Jesus,
Com os nossos ouvidos
para ouvir sempre a tua voz,
Com os nossos olhos
para ver e reconhecer sempre a Luz de Deus,
Com a nossa boca
para responder sempre à Palavra de Deus,
Com os nossos ombros
para carregar sempre os sofrimentos de cada dia,
Com a nossa inteligência
para aprendermos sempre a conhecer-Te e a segui-Te,
Com o nosso coração
para que, pela fé, Tu venhas sempre à nossa vida
porque Tu és a nossa Luz e na tua Luz veremos a Luz.
1º Leitor:
Recolhamo-nos uns instantes em silêncio, pedindo
ao Senhor que abençoe esta coroa de Advento.
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ORAÇÃO
Após um breve silêncio, proceda-se à oração,
durante a qual se acenda a primeira vela da coroa.

Celebrante: Oremos.
Deus Pai, a terra se alegra nestes dias
e a vossa Igreja transborda de alegria:
O Criador se faz dos homens o Pastor,
mostrando-se criança às suas criaturas.
À medida que cada dia acrescenta, com novas luzes,
o esplendor desta coroa,
† iluminai-nos com o esplendor d’Aquele que,
sendo a Luz do Mundo,
as trevas dissipa.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos:
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Amén.

DOMINGO II DO ADVENTO
Coroa de Advento - segunda vela
A coroa, ao iniciar a liturgia, deve estar com a primeira vela acesa.

SAUDAÇÃO
Presidente: Deus, † vinde em nosso auxílio.
Assembleia: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao
Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e
sempre. Amen. Aleluia.

INTRODUÇÃO
1º Leitor:
Depois daquela ténue luz do Precursor, veio a Luz
claríssima de Cristo; depois da voz, veio a Palavra; depois do
amigo do esposo, veio o Esposo. O Senhor veio depois daquele
que Ele preparou para um povo escolhido, predispondo os
homens, por meio da água purificadora, para receberem o
baptismo do Espírito.
2º Leitor:
Vamos acender a segunda vela da coroa de Advento.
O Senhor está cada vez mais próximo. Preparemos o seu
caminho.

ORAÇÃO
Deixa-se um momento de silêncio.
Enquanto se faz a oração, acenda-se a segunda vela.

Presidente: Senhor nosso Deus,
que nos chamais continuamente com amor, nos convidais
com a Vossa graça, nos atraís com a Vossa caridade,
e nos abraçais com o Vosso afecto,
fazei que, ao acender esta segunda vela da coroa,
a claridade Vossa Luz ilumine as nossas vidas
para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo,
Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito
Santo
Todos:

Amen.
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DOMINGO III DO ADVENTO
Coroa de Advento - terceira vela
A coroa, ao iniciar a liturgia, deve estar com as duas velas acesas.
Criar um ambiente recolhido, com pouca luz.

SAUDAÇÃO
Presidente: Deus, † vinde em nosso auxílio.
Assembleia: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao
Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e
sempre. Amen. Aleluia.

INTRODUÇÃO
1º Leitor:
Neste céu do Advento vale a pena elevar o olhar.
Procurar a estrela que nos guia e seguir pela sua luz.
Conhecemos o seu brilho e o rasto que deixa na terra e não
podemos ficar indiferentes.
2º Leitor:
Rejubilemos. O Senhor está próximo. Abramos-lhe o
nosso coração, cada vez mais convertido e transformado,
capaz de amar os nossos irmãos.

ORAÇÃO
Deixa-se um momento de silêncio.
Enquanto se faz a oração, acenda-se a terceira vela.

Presidente: Deus, nosso Pai,
Vós que nos amastes primeiro
e Vos antecipais no amor a todos os que Vos amam,
enviai o Vosso Espírito para que,
ao acender esta terceira vela da coroa de Advento,
sejamos capazes de cumprir a Vossa Vontade
e conservar o nosso ser - espírito, alma e corpo irrepreensível para a vinda de Vosso Filho, Jesus Cristo,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos:
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Amen.

DOMINGO IV DO ADVENTO
Coroa de Advento - quarta vela
A coroa, ao iniciar a liturgia, deve estar com as três velas acesas.

SAUDAÇÃO
Presidente: Deus, † vinde em nosso auxílio.
Assembleia: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao
Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e
sempre. Amen. Aleluia.

INTRODUÇÃO
1º Leitor:
Na derradeira semana do Natal somos chamados a
acender a última vela que nos anuncia que Jesus vai nascer.
E é esta vela que nos diz também que podemos velar uns
pelos outros e ver quem anda frágil à nossa volta.
2º Leitor:
Olhemos para Maria, sacrário da Sabedoria, tenda
do Verbo de Deus, escada celeste descida pelo Altíssimo,
ponte que leva os homens ao céu, e cujo ceio trouxe o Farol
ao errantes.

ORAÇÃO
Deixa-se um momento de silêncio.
Enquanto se faz a oração, acenda-se a última vela.

Presidente: Senhor nosso Deus,
que escolhestes aVirgem Maria,
para ser a Mãe do Salvador
concedei-nos que, seguindo os seus exemplos,
levemos a Vossa Luz aos homens
e em Vós coloquemos toda a esperança da salvação
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos:

Amen.
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