
 

Estando a família reunida no lugar onde se fez a coroa de 

advento, com as velas dos domingos anteriores já acesas, aquele 

que nesse dia preside (P/) diz: 

P/: Em nome do pai e do filho e do Espírito Santo. R/: Ámen. 

P/: Jesus, a luz do mundo, quer brilhar no nosso coração. 

R/: Vinde Senhor Jesus 

Acende-se a vela  e, depois, o que  tiver preparado a leitura lê a 

relativa a esse dia: 

Domingo I <-> Is 2, 2- 5 

No fim dos tempos o monte do templo do SENHOR estará 

firme, será o mais alto de todos, e dominará sobre as colinas. 

Acorrerão a ele todas as gentes, virão muitos povos e dirão: 

«Vinde, subamos à montanha do SENHOR, à casa do Deus de 

Jacob. 

Ele nos ensinará os seus caminhos, e nós andaremos pelas suas 

veredas; porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém, a palavra do 

SENHOR. Ele julgará as nações, e dará as suas leis a muitos 

povos, os quais transformarão as suas espadas em relhas de 

arados, e as suas lanças, em foices. 

Uma nação não levantará a espada contra outra, e não se 

adestrarão mais para a guerra. Vinde, Casa de Jacob! 

Caminhemos à luz do SENHOR.» 

Oração* 

Dizem todos em voz alta: 

Bendito sejais senhor, nosso Pai, Criador de tudo o que existe. 

Abençoai esta luz, sinal do nosso ardente desejo da vinda do 

Vosso Filho, Jesus Cristo. 

Fazei que as nossas Vidas e os nosso Corações sejam 

continuamente iluminados pelo seu amor e pela sua palavra. 

 

P/:Bendito sejais, Deus, Criador e Redentor. 

R/: Bendito Seja Deus para sempre. 

P/: Na alegria de sabermos que o Senhor vem,  

passemos à mesa. 

V/: Que o Senhor Abençoe a nossa família e a nossa refeição. 

Canta-se ou ouve-se o cântico 

 

Domingo II <-> Jo 1, 6-9 

Apareceu um homem, enviado por Deus, que se chamava 

João. Este vinha como testemunha, para dar testemunho da 

Luz e todos crerem por meio dele.  

Ele não era a Luz, mas vinha para dar testemunho da Luz. 

O Verbo era a Luz verdadeira, que, ao vir ao mundo,  

a todo o homem ilumina. 

Oração* 

 

 

Domingo III <-> Jo 3, 27-30 

João declarou: «Um homem não pode tomar nada como 

próprio, se isso não lhe for dado do Céu.  

Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: 'Eu não sou 

o Messias, mas apenas o enviado à sua frente.'  

O esposo é aquele a quem pertence a esposa; mas o amigo 

do esposo, que está ao seu lado e o escuta, sente muita 

alegria com a voz do esposo. Pois esta é a minha alegria! E 

tornou-se completa!  

Ele é que deve crescer, e eu diminuir.» 

 

Oração* 

 

 

Domingo IV <-> Is 7, 13a-14 

«Escuta, pois, casa de David: 

O próprio Senhor vos dará um sinal: 

A virgem conceberá e dará à luz um filho, 

e há-de pôr-lhe o nome de Emanuel. 

 

Oração*  



 

d) Recomenda-se repartir as funções de cada membro da 

família durante a celebração. Um acende a vela, outro lê a 

passagem bíblica, outro preside, a fim de que todos possam 

participar e que seja uma ocasião de encontro familiar. 

e) Se existirem crianças, pode a coroa ser enriquecida com 

uma guloseima, passas ou frutos secos que destaquem a 

alegria que a esperança da vinda de Jesus provoca nos 

crentes. 

f) tire fotos e partilha nas redes sociais. 

g) se cantarem com facilidade, podem aprender o cântico 

sugerido, ou outro que gostem, se não, podem usar um 

telemóvel para ouvir o cântico em: 

https://youtu.be/tLkHZ8JcnEw, ou usar QR-code. 

 

Vem, Senhor Jesus! 

Como a terra espera a chuva que a fecunde e a mantenha 

Como a areia do deserto fala ao vento que a acompanha 

Como a corsa corre e salta até achar onde beber. 

Esperamos o Senhor até Ele aparecer. 

 

Vem Senhor Jesus, ó vem depressa! 

Vem Senhor Jesus, ó vem depressa! 

 

Como o guarda pela aurora esperamos o Senhor, 

Como alguém espera atento o seu amigo com ardor, 

Como a palma espera o vento até chegar o entardecer, 

Esperamos o Senhor, até Ele aparecer, 

 

 

 

 

A coroa é originária dos países nórdicos, mas tem raízes simbólicas 

universais: a luz como salvação, o verde como vida e o círculo como 

eternidade. 

A forma mais simples é criar um círculo de verdura, mais ou menos 

ornamentada, a gosto, que esconda uma estrutura simples que segure 

quatro velas que se acendem a assinalar a proximidade do Natal. Pode 

haver uma 5ª vela, maior colocada no centro que se acenda dia de 

Natal.  

Esses símbolos, com facilidade, nos falam do Mistério que celebramos 

no Natal Cristão e, dada a sua universalidade, são capazes de 

significar o mesmo, mesmo longe da sua origem cultural.  

Ao longo dos séculos, juntamente com outros símbolos e tradições, 

consta do tesouro simbólicos que ajuda as comunidades e as famílias a 

preparem a celebração da Primeira vinda de Jesus. 

O comércio e o sistema deste mundo fazem questão de esquecer o 

verdadeiro sentido do Natal.  

O Natal é um acontecimento tão forte que transbordou para lá do 

horizonte religioso, onde muitas vezes se degradam e deturpam os 

verdadeiros sentidos e conteúdos, mas dentro de casa, onde cada 

família se encontra e cresce, é possível viver o Natal original, aquele 

que acontece porque Jesus nasceu! 

Sugestões 

a) Recomenda-se fazer a coroa de Advento em família, aproveitando a 

ocasião para ensinar as crianças o sentido e o significado de tal 

símbolo de preparação e espera do Natal. 

b) A coroa deverá estar em um lugar especial da casa, de preferência 

onde seja facilmente visível por todos, recordando assim a vinda cada 

vez mais próxima do Senhor Jesus e a importância de se preparar bem 

para este momento. 

c) É conveniente fixar um horário para se fazer a liturgia da Coroa do 

Advento de maneira que seja uma ocasião familiar e ordenada, com a 

participação consciente de todos. 

 


