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Boas vindas!

1- Seja bem-vindo, bem vindo seja, olêlêó! (bis)

Não importa se você veio do sul ou do norte.

A casa é sua, meu irmão, olêlêó!

2- Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo! (bis)

Só estava faltando você aqui. (bis)

Bem-vindo ao nosso encontro!



Canto n. 02-
Nós te esperamos, 
Senhor Jesus!



• Sentido da vida
• Tempo de peregrinação
• Reacender a chama da esperança
• Na feliz espera 



“Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre 

livres do pecado e protegidos de todos os perigos,

enquanto, vivendo a esperança,

aguardamos a vinda do Cristo Salvador” 

(Missal Romano)



Ciclo do 

Natal



O Ciclo do Natal
Fazemos memória da manifestação do
Senhor Jesus em sua encarnação e em nossa
história atual, enquanto aguardamos a sua
nova vinda.

O ciclo do Natal engloba:

01- tempo do Advento,

02- festas do natal,

03 -tempo do natal.



Canto n. 01-
Maranatá, vem Senhor 
Jesus!



Em nossas comunidades, 

como estamos esperando o Senhor?



Maranatá

• Vem, Senhor Jesus!

“O Espírito e esposa dizem:´Amém´ (...)

Amém, vem, Senhor Jesus!” 

Ap 21,17



Maranatá, vem Senhor Jesus!

“Anunciamos, Senhor, a Vossa morte e proclamamos a Vossa 
Ressurreição, 

Vinde, Senhor Jesus!”



Canto n. 03
A Feliz Espera



Advento = Vinda

• Expectativa do nascimento de Cristo, não somente numa expectativa 
no fim dos tempos (parusia), quanto propriamente a Encarnação e a 
preparação para a sua celebração litúrgica!

A Encarnação como acontecimento histórico

é o começo de nossa Redenção

e a garantia de sua consumação na segunda vinda de Cristo!



“O tempo do advento possui dupla característica:

sendo um tempo de preparação para as solenidades do natal, em que 
se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens,

é também um tempo em que, por meio desta lembrança, voltam-se os 
corações para a expectativa da segunda vinda do Cristo no fim dos 

tempos. 

Por este duplo motivo, o tempo do advento se apresenta como um 
tempo de piedosa e alegre expectativa”. 

Missal Romano.



O tempo...

“Não pregamos somente uma vinda de Cristo, mas também a segunda,
muito mais gloriosa do que a primeira”.

“Na primeira, ele foi envolvido em panos na manjedoura. Na segunda está
vestido de luz como túnica. Na primeira carregou a cruz, desprezando o
opróbrio; virá segunda vez na glória acompanhado por hostes de anjos” São
Cirilo



Canto n. 04
Alegrai-vos no Senhor



Domingo Gaudete in omino
“Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos 
digo: alegrai-vos! O Senhor está perto” Fl 4,4

• A coleta toma como ponto de partida a
Anunciação do Senhor e se estende da
Encarnação até o mistério da Páscoa:
“Conhecendo pela mensagem do Anjo a
encarnação do Vosso Filho, cheguemos,
por sua paixão, e cruz, à glória da
ressurreição”.



Coroa do Advento
2- COROA  DO ADVENTO



Pastor Alessandro Souto Comunidade Evangélica Luterana Da Paz - Caxias do Sul 

http://1.bp.blogspot.com/_xk0JZXE-OWE/TP4YhY0adyI/AAAAAAAACF0/u1fED66hnRc/s1600/DSCF1051.JPG
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A Coroa, um círculo sem início e sem fim,

simboliza a vida e a esperança.

As velas representam os séculos de escuridão,

cada uma aumentando a luz até o Natal.

Roxa (1º Domingo – Profeta – tempo da criação)

Verde (2º Domingo – Belém – tempo dos patriarcas )

Rósea (3º Domingo – Pastores – tempo dos reis)

Branca (4º Domingo – Anjos – tempo dos profetas)

BECKHÄUSER, Frei Alberto, Coroa de Advento – história, simbolismo e celebrações, Vozes, 2006.

"O povo de Deus". Brasília-DF: 28/11/2010. Nº 01.



Canto n. 5
Ao acender as velas

“Ó luz que ilumina as nações

Vem brilhar no íntimo de nós.

As trevas antigas a luz veio habitar, 

a luz veio habitar”



Presépio

• CARTA APOSTÓLICA ADMIRABILE SIGNUM –
1/12/2019

“Antes de mais nada, porque manifesta a ternura de
Deus. Ele, o Criador do universo, abaixa-Se até à nossa
pequenez. O dom da vida, sempre misterioso para nós,
fascina-nos ainda mais ao vermos que Aquele que
nasceu de Maria é a fonte e o sustento de toda a vida.
Em Jesus, o Pai deu-nos um irmão, que vem procurar-
nos quando estamos desorientados e perdemos o rumo,
e um amigo fiel, que está sempre ao nosso lado; deu-
nos o seu Filho, que nos perdoa e levanta do pecado.
Armar o Presépio em nossas casas ajuda-nos a reviver a
história sucedida em Belém”.

“O coração do Presépio começa a palpitar, quando
colocamos lá, no Natal, a figura do Menino Jesus.
Assim Se nos apresenta Deus, num menino, para fazer-
Se acolher nos nossos braços”



“nas celebrações do tempo do Advento, deve transmitir o
sendo da espera típico do Advento. Deve fazer isto com
suas próprias orações, com os cantos, com o silêncio, com
as suas cores. E com as suas luzes.

Em tudo deve fazer-se presente o mistério do Senhor que
vem, Ele que é o Princípio e o Fim da história;

em tudo deve-se perceber de algum modo tocável a alegria
verdadeira e sóbria da fé; em tudo deve-se transparecer o
empenho pela mudança do coração e da mente para uma
pertença mais radical a Deus” Guido Marini



Advento:

Não é um tempo de penitência,

e sim de alegre expectativa ("expectare“)



Canto n.06-
Ato Penitencial

1- Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar

Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito
Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras

2- Senhor, que sois o defensor dos pobres
Cristo, que sois o refúgio dos fracos

Senhor, que sois a esperança dos pecadores

3- Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz

Cristo, que vindes salvar o que estava perdido

Senhor, que vindes criar um mundo novo



De 17 a 24 de dezembro: a Alegre espera do 
Messias!

• 17- “Alegrem-se os céus e exulte a terra”... Is 49,13

• 18 – “O Messias, que João apontou como Cordeiro esperado, virá...”

• 19- “Aquele que há de vir, chegará sem demora...” Hb 10,37

• 20- “Um ramo brotará da raiz de Jessé...” Is 11,1

• 21- “Eis que chega o Senhor do senhores...” Is 7,14

• 22 – “Ó portas, levantai vossos frontões!” Sl 23,7

• 23 – “Nascerá para nós um pequenino: ele será chamado Deus e Forte”. Is 9,6

• 24- “Eis que estou à porta e bato” Ap 3,20



• Ó Sabedoria

• Ó Adonai

• Ó Raiz de 
Jessé

• Ó Chave de 
Davi

• Ó Oriente

• Ó Reis das 
nações

• Ó Emanuel



A omissão do Glória no tempo do Advento

• A omissão do glória nas celebrações dominicais do advento não tem 
caráter penitencial, como na quaresma. O motivo disso é antes 

pedagógico:

ELE É OMITIDO NO ADVENTO PARA QUE SEJA 

NOVO NA NOITE DO NATAL 



TEMPO DO ADVENTO
LINHA TEOLÓGICA DOS EVANGELISTAS

ANO LITÚRGICO A- Prevalece: chegada do Salvador – O Novo Povo de Deus

A mensagem do evangelista Mateus para esse advento tem

como teor fundamental a justiça que vem de Deus e que se realiza no projeto divino de salvação, inaugurado
nos tempos antigos e atestado pelas Escrituras, bem como na atuação ética do homem, guiada pela vontade
de Deus.

Assim, as primeiras leituras aparecem como projeção escatológica daquilo que deve acontecer no homem
mediante a conversão. Da interação de “utopia” e conversão brotam a alegria e a esperança por causa da
vinda do Cristo. No último domingo, os pontos culminantes das leituras apontam para uma salvação
personalizada:

a salvação vem de Deus não é uma utopia “em geral”, mas a própria presença de Deus, manifestada em seu
Filho e envolvendo os que pela conversão a ele aderem. Culmina, portanto, na figura do Emanuel, Deus-
conosco, que nos traz a justiça de Deus e exige nossa participação na mesma.

1D- Fiquem vigiando, o Senhor vai chegar – escatológico

2D- Convertam-se: o Reino do céu está próximo – figura João Batista

3D- Com Jesus, chegou a hora e a vez dos oprimidos – “Vinde, salvar o vosso povo” – Sl. 145

4D- Deus está conosco- Genealogia de Jesus



Personagens:

• Ouvimos, como os nossos antepassados na fé, os patriarcas e
profetas, particularmente Isaías, esperavam o Messias. Entre eles, os
mais próximos de Jesus: Zacarias e Isabel, João Batista, José e
Maria, Simeão e Ana.



Canto n. 09
Ladainha do Advento 



Também na história atual, Cristo está 
presente e está para vir:

“Cristo ativamente presente em nossa história,

antecipa seu gesto escatológico não só no desejo impaciente 
do homem para alcançar sua total redenção,

mas também naquelas conquistas que, como sinais 
indicadores do futuro, o homem vai fazendo através da 

atividade realizada no amor” 

Doc. Medellin, n.05



“Pelas ruas da cidade / Pessoas andam num vai e vêm. / Não veêm o
cair da tarde; / Vão nos seus passos como reféns / De uma vida sem
saída; / Vida sem vida... Mal ou bem... (...)”

A Pandemia da COVID-19 trouxe muitos sinais para a pessoa humana.
O mundo deu uma virada de 360º graus com a declaração do
Presidente da Organização Mundial de Saúde com relação a existência
de uma crise internacional de saúde pública surgida com a pesquisa
comprovada de que um vírus cruel surgira no Planeta Terra. Era o
nascimento oficial da Pandemia da COVID-19. Diante desta declaração
para todos os países, para todas as nações, o mundo ficou agitado. A
economia começava a ficar agitada. O mercado gritava de
preocupações. Um novo sistema mundial surge: o conhecido e
apelidado Fique em Casa.



Canto n.07
Preparação das Oferendas



Orações da coleta

Missa da Vigília (tarde do dia 24): “Ó Deus, que reacendei
em nós cada ano a jubilosa esperança da salvação...”

Missa da Noite: “Ó Deus, que fizestes resplandecer esta noite santa com a
claridade da verdadeira luz...”

Missa da Aurora: “Ó Deus onipotente, agora que a nova luz do vosso Verbo
Encarnado invade o nosso coração...”

Missa do Dia: “Ó Deus, que admiravelmente criastes o homem e mais
admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar da
divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade”.



Advento: tempo do Espírito Santo

• O verdadeiro precursor de Cristo é o Espírito Santo. 

• Ele o foi em vista da primeira vinda do Filho de Deus e o é em vista da 
segunda e definitiva.

• Foi Ele que falou pelos profetas... (credo niceno-constantinopolitano)

• Ele inspirou os oráculos messiânicos: ele antecipou em Zacarias, 
Isabel, João Batista, Maria e José.

• O primeiro capítulo de Lucas parece ser uma antecipação de 
PENTECOSTES, uma efusão da alegria messiânica sobre os últimos 
protagonistas do A.T. 



A presença do Espírito Santo hoje em nossa 
Igreja e no mundo.



Canto n. 08
Vem, Senhor Jesus!



Advento: tempo da Igreja Missionária e 
peregrina
• Senhor deve ainda vir para nós e para o mundo, mas não apenas no 

fim dos tempos, e sim a cada momento de nossa vida e da nossa 
história, sobretudo para a Igreja: nossas comunidades e paróquias, 
nossas dioceses e a Igreja inteira. 

• “Pai nosso... VENHA O TEU REINO...”

• Anunciar a boa notícia! 

“Hoje nasceu para vós o Salvador que é o Cristo, o Senhor!” Lc 2,1



Advento: tempo de Maria, da virgem da 
esperança

“A festa da Imaculada Conceição da Virgem
Maria não pertence propriamente ao ciclo
litúrgico do advento, mas, como diz o Papa,
insere-se, harmonicamente, neste tempo,
porque nela celebramos a preparação radical
para a vinda do Salvador e para o feliz prelúdio
da Igreja sem mancha e sem ruga”

“Como figura e imagem da Igreja, Maria é
plenamente a Virgem do advento. Pelo seu
´SIM` transformou a espera do Messias em
presença, a promessa em dom. Maria é exemplo
para nós numa Igreja quer viver a presença de
Cristo no mundo de hoje”.



Curiosidade: as três missas de Natal.

• Segundo a tradição do séc. IV, as missas representam a Tríplice geração do 
Senhor: 

• Missa do galo (iniciada à meia noite – missa in nocte)
a primeira e a mais sublime é aquela segundo a qual o Pai gera seu Filho unigênito 

na igualdade da substância divina, mas na diferença das pessoas.

• Missa da aurora (missa in aurora)
• A segunda geração é a que comemoramos hoje: trata-se da fecundidade 

materna, concedida à castidade virginal, conservando-se a verdadeira 
integridade.

• Missa do dia (missa in die)

• A terceira geração é aquela em que Deus é gerado verdadeira e espiritualmente, 
pela graça e pelo amor, nas almas boas, todos os dias e a cada momento da 

existência”



Bom Advento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo!


