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NOTAS: 

 
 
1. Nas Paróquias em que se usa a Coroa do Advento esta deve 
ser colocada num local conveniente e só em última alternativa 
em cima do altar.  
 
2. A Coroa do Advento pode ter 4 ou 5 velas, uma para cada 
um dos Domingos do Advento e a 5ª para o Dia de Natal.  
 

3. No 2º Domingo do Advento, o culto deve iniciar-se já com a 
primeira vela acesa (a correspondente ao 1º Domingo do 
Advento), acendendo-se a 2ª no momento apropriado, 
conforme esta liturgia. Da mesma forma para o 3º Domingo 
(com duas velas acesas no início) e o 4º Domingo (com três 

velas acesas no início). No Dia de Natal o culto começa com as 
4 velas acesas, acendendo-se depois a 5ª, a  do meio da 
Coroa. 
 
4. As orações indicadas são as de cada Domingo e do Dia de 

Natal, conforme o Livro de Liturgia página  136 a 138.     

 
 

 

5 

 
DIA DE NATAL 

 

Após a Absolvição, o presidente e a congregação, de pé, 
recitam a seguinte  

DOXOLOGIA 
 

Senhor Jesus, Rei do céu e da terra, 
Louvamos-Te pelo teu nascimento virginal; 

És o Filho único do Pai, 
Com o Espírito, um Deus para sempre. Ámen. 

 
 
Glória a Deus nas alturas 
e paz na terra!  
O anjo disse: Não tenhas medo, Maria, pois foste abençoada 
por Deus. Ficarás grávida e terás um filho, a quem vais pôr o 
nome de Jesus. 

Glória a Deus nas alturas! 
O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Deus altíssimo 
te cobrirá como uma nuvem. Por isso o que vai nascer é santo 
e será chamado Filho de Deus. 
Glória a Deus nas alturas!  
 
Acende-se a quinta vela. O presidente diz: 
 
Esta quinta vela significa a alegria e gratidão a Deus por nos 
ter mandado Seu Filho para ser a nossa LUZ, a nossa PAZ, o 
nosso CAMINHO, a nossa VERDADE, a nossa VIDA, numa 
palavra, a nossa SALVAÇÃO.   
 
Depois de um momento de silêncio, o presidente diz: 

 
Oremos 
Louvores Te sejam dados, Omnipotente Deus, porque enviaste 
o teu Filho ao mundo, onde ele tomou a nossa natureza e 
nasceu de uma Virgem pura.  

Concede que, havendo nós renascido em Cristo, em nós Ele 
viva continuamente e reine na Terra tal como reina no Céu, 
contigo e o Espírito Santo, agora e para sempre. Ámen.  
 
Segue-se a Liturgia da Palavra  
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SEGUNDO DOMINGO DO ADVENTO 

 

PALAVRA DE DEUS 
 
 
Após a Absolvição, o presidente e a congregação, de pé, 
recitam a seguinte   

 
DOXOLOGIA 

 
A Ti, ó Cristo, seja dada toda a glória, 

cujo advento liberta o teu povo; 
adoramos-Te com o Pai e o Espírito Santo, 

para sempre. Ámen. 
 
 
A tua palavra ilumina os meus passos 

e dá luz ao meu caminho.  
Os teus preceitos são a minha eterna herança, 
porque eles alegram o meu coração. (Sal 119, 105.111) 

 
Acende-se a segunda vela. O presidente diz: 
 
Esta segunda vela significa a PALAVRA de DEUS, que 
permanece para sempre, nos faz conhecer a verdade que nos 
liberta e nos revela a salvação de Deus, em Jesus Cristo.    
 
Depois de um momento de silêncio, o presidente diz: 
 
Oremos 
 

Bendito Senhor, 
Tu deste-nos as Escrituras para nos indicarem o caminho da 
salvação;  
ensina-nos a ouvir, ler, estudar e assimilar interiormente a tua 
santa Palavra com amor, paciência e oração, de tal modo que, 

fortalecidos pela sua inspiração, mantenhamos  firme a 
esperança da vida eterna.  
Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen. 
 
Segue-se a Liturgia da Palavra  

3 

 

TERCEIRO DOMINGO DO ADVENTO 

 

COMPROMISSO 
 
 
Após a Absolvição, o presidente e a congregação, de pé, 
recitam a seguinte  

 
DOXOLOGIA 

 
A Ti, ó Cristo, seja dada toda a glória, 

cujo advento liberta o teu povo; 
adoramos-Te com o Pai e o Espírito Santo, 

para sempre. Ámen. 
 
 
Tu és justo, Senhor, 
e são rectos os teus decretos.  
Tu deste as tuas justas instruções, 
exigindo de nós fidelidade. (Sal 119, 137-138) 

 
Acende-se a terceira vela. O presidente diz: 

 
Esta terceira vela significa o nosso COMPROMISSO para com 
Jesus Cristo em relação ao seu novo mandamento “amai-vos 
uns aos outros como eu vos amei”.  

 
Depois de um momento de silêncio, o presidente diz: 
 
Oremos 
 
Pai misericordioso,  
enviaste João Baptista a anunciar a vinda do teu Filho;  
inspira igualmente os que ministram na tua Igreja a 
prepararem a sua segunda vinda, convertendo a nossa 
desobediência à lei do amor.  
Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen 
 
Segue-se a Liturgia da Palavra 
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QUARTO DOMINGO DO ADVENTO 

 

FÉ 
 
 
O presidente e a congregação, de pé, recitam a seguinte  
 

DOXOLOGIA 
 

A Ti, ó Cristo, seja dada toda a glória, 
cujo advento liberta o teu povo; 

adoramos-Te com o Pai e o Espírito Santo, 
para sempre. Ámen. 

 
Dá-me, Senhor, entendimento para cumprir a tua lei;  
ajuda-me a segui-la com todo o coração.  
Conduz-me na obediência dos teus mandamentos, 

porque neles encontro felicidade. (Sal 119, 34-35) 

 
Acende-se a quarta vela. O presidente diz: 
 
Esta quarta vela significa a FÉ em Deus como aceitação dos 
Seus desígnios, tal qual o testemunho obediente de Jesus 
Cristo na sua paixão, morte e ressurreição.     
 
Depois de um momento de silêncio, o presidente diz: 
 
Oremos 
 
Pai celestial, 
Escolheste a Virgem Maria para ser a mãe de nosso Senhor e 

Salvador;  
Enche-nos da tua graça para que, seguindo que o seu 
exemplo em todas as coisas, aceitemos a tua vontade e com 
ela rejubilemos na tua salvação.  
Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen. 

 
Segue-se a Liturgia da Palavra 
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PRIMEIRO DOMINGO DO ADVENTO 

 

LUZ DE CRISTO 
 
 
Após a Absolvição, o presidente e a congregação, de pé, 
recitam a seguinte  

DOXOLOGIA 
 

A Ti, ó Cristo, seja dada toda a glória, 
cujo advento liberta o teu povo; 

adoramos-Te com o Pai e o Espírito Santo, 
para sempre. Ámen.   

 
Mostra-me, Senhor, quanto me amas; 
salva-me, como prometeste.  
Permite que eu diga sempre a verdade, 

porque pus a minha esperança nos teus decretos.  
                                                                                       (Sal 119, 41.43) 

 
Acende-se a primeira vela. O presidente diz: 
 

Esta primeira vela significa a LUZ de CRISTO, a única que 
ilumina a nossa escuridão e nos permite ver o caminho para o 
seu Reino. 
 
Depois de um momento de silêncio, o presidente diz: 

 
Oremos 
 
Pai todo-poderoso,  
teu Filho veio até nós em grande humildade para nos salvar, e 

no último dia voltará em glória para nos julgar; 
dá-nos a graça de deixarmos as trevas pela luz de Cristo para 
estarmos prontos a recebê-lO e a entrar no seu reino onde 
vive e reina conTigo e com o Espírito Santo, um só Deus para 

sempre. Ámen. 
 
 
Segue-se a Liturgia da Palavra 


