LITURGIA FAMILIAR
PRIMEIRO DOMINGO
DE ADVENTO
29 de novembro

Vivendo o tempo do ADVENTO
É urgente atualizar hoje o Advento de Cristo.
Estar vigilante é entender os sinais dos tempos.
A perspetiva de uma vinda do Senhor para julgar a terra não é
fonte de medo mas encontro de amor.
Como conseguir manter a ilusão da vida? Quem nos devolverá
o entusiasmo para viver a fé?
Espera e atenção são as duas palavras típicas do Advento.
• Espera é tensão para o presente.
• Atenção é tornar profundo cada momento existencial.
O Advento é o ponto da chegada de Deus e o ponto de partida
do homem.
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Recomenda-se colocar a coroa do Advento com uma imagem de Nossa
Senhora. Criar um ambiente de recolhimento com pouca luz, nomear o
leitor especial, Um Guia, que pode ser o papá ou a mamã, e seguir a
oração que aqui apresentamos.

5 coisas que todo o cristão deve sabe
sobre a famosa Coroa de Advento.
1. Tradição e evangelização
A coroa do Advento tem a sua origem numa tradição pagã europeia que
consistia em acender velas durante o inverno para representar o fogo
do deus sol e para que regressasse com a sua luz e calor durante o
inverno.
Os primeiros missionários aproveitaram esta tradição para evangelizar
as pessoas. Partiam dos seus costumes para ensinar a fé católica.
2. Porquê a forma circular?
Tem a forma circular porque o círculo não tem princípio nem fim. É sinal
do amor de Deus que é eterno e também do nosso amor ao Senhor e ao
próximo que deve renovar-se constantemente e nunca terminar.
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3. Usar ramos verdes
Verde é a cor da esperança e da vida, e Deus quer que procuremos a sua
graça, o perdão dos pecados e a glória eterna no fim das nossas vidas. O
desejo mais importante deve ser chegar a uma união mais estreita com
Deus, nosso Pai, assim como a árvore e os seus ramos.
4. Leva quatro velas
As velas permitem refletir sobre a obscuridade provocada pelo pecado
que cega o homem e o afasta de Deus. Depois da primeira queda do
homem, Deus foi dando pouco a pouco uma esperança de salvação que
iluminou todo o universo, como as velas da Coroa.
Neste sentido, assim como as trevas de dissipam com cada vela que
acendemos, os séculos foram-se iluminando cada vez mais com a
próxima chegada de Cristo ao mundo.
As quatro velas que se colocam na Coroa do Advento vão-se
acendendo semana após semana, durante os quatro domingos do
advento, e com uma oração especial.
5. Inclui uma vela cor-de-rosa
Tradicionalmente as velas da Coroa do Advento são três roxas e uma
rosa que se acende no Terceiro domingo do Advento. Este dia é também
chamado “Domingo Gaudete”, Domingo alegria.
Neste dia a cor do paramento do sacerdote é rosa, para simbolizar a
alegria pela proximidade do Natal.
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Sugestões
a) Explicar às crianças o simbolismo.
b) Colocar a Coroa num lugar especial e fixo, de modo a poder ser vista
por todos os membros da casa.
c) Estabelecer um horário para acender as velas.
d) Recordar que estamos a preparar a vinda dum hóspede importante,
que é Jesus.
e) Nas liturgias do Advento distribuir as funções sobre o que cada um
deve fazer.
Distribuição de trabalho pelos elementos da família:
•

Prepara bem o lugar onde vai ficar colocada a coroa.

•

Acender e apagar as velas.

•

Distribuir o canto ou escolher uma música de fundo adequada.

•

Dirigir as orações.

•

Ler as leituras.

CELEBRACÃO FAMILIAR
PARA O PRIMEIRO DOMINGO DE ADVENTO
TODOS: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ámen.
GUIA: O nosso auxílio vem do nome do Senhor.
TODOS: Que fez o céu e a terra.
Guia: Começamos um novo ano litúrgico com o tempo do Advento,
tempo de preparação e espera.
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Acender, cada semana, os quatro círios desta coroa deve ser um reflexo
da nossa gradual preparação para receber Jesus no Natal. As luzes e as
velas recordam-nos que Jesus é a luz do mundo que veio para dissipar
as trevas. A cor verde da coroa simboliza a vida e a esperança que ele
nos veio trazer.

LEITOR: Leitura do livro do profeta Isaías:
“Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha
sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão
os povos. Mas sobre ti levanta-se o Senhor, e a sua glória te ilumina. As
nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora.” (Is
60, 1-3)
Guia: (Com as mãos juntas)
Recolhemo-nos por um instante em silêncio e inclinando as nossas
cabeças vamos pedir ao Senhor para que abençoe esta coroa do
Advento.
Oremos
A terra, Senhor, alegra-se nestes dias,
E a tua igreja transborda de alegria
Diante de teu filho, o Senhor Jesus,
Que se avizinha como luz esplendorosa,
Para iluminar os que jazem nas trevas,
Da ignorância, da dor e do pecado.
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Enche de esperança na sua vinda,
O teu povo que preparou esta coroa
Com ramos do bosque e enfeitou-a com luzes.
Neste momento, em que vamos começar
O tempo de preparação
Para a vinda de teu Filho,
Te pedimos, Senhor
Que, enquanto se acrescenta em cada dia
O esplendor desta coroa, com novas luzes,
Nos ilumines
Com o esplendor d’Aquele que,
Por ser a luz do mundo,
Iluminará todas as escuridões.
Pedimos-Te pelo mesmo Jesus Cristo
Que vive e reina pelos séculos dos séculos.

TODOS: Ámen.
Guia: Vamos acender agora a primeira vela da nossa coroa enquanto
cantamos algum canto apropriado.
Hoje acendemos uma chama
Da coroa do Advento
Que arda a nossa esperança
No coração desperto
E ao calor da Mãe
Caminhemos neste tempo.
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Acende-se a primeira luz
Anunciando o rei que vem,
Preparai os corações,
Aplanai os caminhos.
Hoje acendemos uma chama
Na coroa do Advento
Para que arda a nossa esperança
No coração desperto
E ao calor da Mãe
Caminhemos neste tempo.

TODOS: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

8

