
 

 

 

 

 

 

PRIMEIRO DOMINGO DO ADVENTO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 

 

Comentário inicial:  Iniciamos hoje um novo Ano Litúrgico. Vamos fazer memória, durante 

todo o ano, da história da Salvação. O centro dessa história que é o Senhor Jesus: sua 

encarnação, missão, paixão, morte, ressurreição, ascensão e o derramamento do Espírito 

Santo. No tempo do Advento, celebramos as duas vindas de Jesus. Ele virá para dar pleno 

cumprimento a suas promessas. Ele veio e revelou o projeto do Pai: fez conosco uma aliança 

e quer nossa participação na vida do seu Reino de amor, justiça, verdade e santidade. Ele 

sempre vem! Vigilantes, preparemos sua chegada e iniciemos nossa celebração, cantando.  
 

Missa: Próprio do tempo do Advento – Missal Romano pg. 129 

Benção e o acendimento da primeira vela da Coroa do Advento 

Anotações práticas 
Logo depois a saudação inicial, o celebrante convida os fiéis a participar da bênção e do acendimento da primeira vela 
da Coroa do Advento.  A assembleia participa cantando, com uma melodia simples e fácil, o refrão, depois da oração. 
Nesse 1º Domingo, a vela poderá ser trazida e acesa por um idoso (a), sinal de uma vida vivida na fidelidade ao projeto 
divino. Após a benção, acende-se a primeira vela e depois faz a seguinte oração: 

Oração: 

A luz de Cristo, que esperamos neste Advento, enxugue todas as lágrimas, acabe com todas as 
trevas, consolem quem está triste e encha nossos corações da alegria de preparar sua vinda 
neste novo ano de graça! 

 
Modelo de bênção da coroa do Advento 
Presidente – O Senhor esteja convosco. 
Todos – Ele está no meio de nós. 

 
Presidente – A nossa proteção está no nome do Senhor. 
Todos – Que fez o céu e a terra. 
 
Presidente - Senhor, nosso Deus, nós te louvamos por vosso Filho Jesus 
Cristo. Ele é o Emanuel, a esperança dos povos, a sabedoria que nos 
ensina e nos conduz, o Salvador de todas as nações e de todos os povos 
da terra.  
 
Todos – Bendito seja Deus!  
               Bendito seja Deus para sempre 
 

Senhor Deus, que vossa bênção (+) desça sobre nós sempre que 

acendermos as velas desta Coroa do Advento. Que sua luz seja sinal da 
promessa da vossa Salvação e do brilho que nos enviais para iluminar os 
caminhos que conduzem ao encontro do vosso Filho, em sua 2ª vinda.  
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Todos – Bendito seja Deus!  
               Bendito seja Deus para sempre 
 

Ato Penitencial: Fórmula 3 – Invocações do tempo do advento 

Hino de Louvor: Omite-se  

Primeira Leitura: Is 2, 1-5 

Salmo responsorial: Sl 121 (122) 1-2.4-5.6-7.8-9 

Segunda Leitura: Rm 13,11-14a 

Evangelho: Mt 24, 37-44 

 

Oração dos fiéis 

Anotações práticas 
Duas pessoas poderão fazer cada qual uma prece de intercessão. A assembleia participa cantando o refrão conhecido 
em nossas comunidades. 

 

Presidente: Irmãos e irmãs: peçamos ao Pai, que está nos céus, que as próximas solenidades 

do Natal tragam luz e esperança ao coração de cada ser humano, cantemos com confiança: 

Todos - Vem, Senhor, vem nos salvar! Com teu povo, vem caminhar! (bis) 

1 Pelos pastores e fiéis da Santa Igreja, para que vivam o advento da sinodalidade não apenas 

como um evento, mas como um caminho profético de esperança e de paz, cantemos: 

2- Pelas nações do mundo inteiro e seus governantes, para que abandonando os sinais da 

guerra e das indiferenças sociais, convertam as armas e o ódio em instrumentos de paz, 

cantemos: 

3- Por todas as igrejas e comunidades cristãs, para que se revistam dos sentimentos de Jesus 

e apressem a reconciliação tão desejada, cantemos: 

4- Pelas crianças e jovens dos grupos de catequese, para que em Cristo, Filho de Deus e de 

Maria, descubram Aquele que dá sentido às suas vidas, cantemos: 

5- Pelos que, nesta comunidade, cuidam dos doentes e aos agonizantes, para que o Senhor 

seja a sua recompensa, cantemos: 

Presidente: Senhor, nosso Deus, não nos deixeis andar solonentos, no meio das injustiças 

deste mundo, mas dirigi o nosso coração e o nosso olhar para Aquele que nos vem trazer a 

paz. Por Cristo, nosso Senhor. 

Prefácio do Advento: I e IA (Missal Romano - pg. 406 ou 407) 

Oração Eucarística: I , II ou III (procurar não repetir as Orações Eucarísticas) 

 
 
 
 



 
Anotações práticas 
Onde preserva-se o costume, após a oração pós-comunhão, segue-se a bênção das guirlandas do natal.  

 

Bênção de Guirlandas e dos ramos para o natal de Nosso Senhor Jesus Cristo 

 

Presidente: Senhor, a terra se alegra nestes dias, e tua Igreja transborda de gozo diante do teu 

Filho, nosso Senhor, que chega como luz esplendorosa, para iluminar os que jazem nas trevas 

da ignorância, da dor e do pecado. Repleto de esperança em tua vinda, teu povo preparou esta 

coroa e a enfeitou com carinho. Neste tempo de Advento, de preparação para a vinda de Jesus, 

nós te pedimos, Senhor, que, enquanto cresce a cada dia o esplendor desta coroa, com novas 

luzes, que Tu nos ilumines com o esplendor daquele que, por ser a Luz do mundo, iluminará 

toda escuridão. Ele que vive e reina pelos séculos sem fim. Amém. 

 

Benção final: Missal Romano – Pg. 519 

No envio, segue-se uma frase sugestiva: 

Sejam vigilantes, caminhando nos caminhos de Deus.  
Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.  
 
 


