
 

 

 
 

Por que usamos a Coroa do Advento? 
Antes que a eletricidade existisse a vela possuía um significado primordial, pois ela era a vitória 

contra a escuridão da noite e até hoje quando falta energia em nossa casa, corremos atrás de uma 
vela, em nossos aniversários a chama da vela nos mostram a força da natureza e da vida, quando 
cada uma marca um ano no nosso bolo de aniversário. Para nós cristãos as velas simbolizam a fé, 
o amor e o trabalho realizado em prol do reino de Deus. 

O advento nos prepara durante quatro semanas a esperar Jesus que vem, nas duas primeiras 
semanas somos convidados a esperar a segunda vinda de nosso Senhor, e nas duas últimas semanas 
a igreja nos faz lembrar a espera dos profetas e de Maria pelo nascimento de Cristo. 

A coroa do Advento é o que anuncia o natal para nós e ela teve sua origem em uma tradição 
pagã europeia, que consistia em acender algumas velas no inverno para o “deus sol” com a esperança 

de que sua luz e o calor voltas-
sem. Esta tradição também es-
tava ligada a religião luterana, 
onde nas proximidades do natal 
o pastor Johann Wichern fez 
uma roda com velas pequenas 
para simbolizarem os dias da se-
mana e com velas maiores para 
simbolizarem o domingo, isso 
aconteceu, pois, muitas crianças 
ficavam ansiosas com a chegada 
do natal. Foi apenas em 1925 que 
uma colônia em Munique adotou 

esse método, porém apenas em 1930 a coroa do advento alcançou sucesso. 
A grinalda do advento é o primeiro sinal do natal, sendo um círculo de folhagens verdes que 

simbolizam a eternidade e a esperança, entrelaçado com uma fita vermelha, símbolo do amor de 
Deus por nós. Tradicionalmente são três velas roxas e uma rosa, que é acendida no terceiro domingo 
do advento, no dia conhecido como “domingo Gaudete” ou domingo da alegria. 
 No primeiro domingo acende-se a vela da vigilância, a primeira luz nos conclama a refletir e 

aprofundar a proximidade do Natal, onde Cristo, Salvador e Luz do mundo brilhará para a huma-
nidade. Lembra ainda o perdão concedido a Adão e Eva. 

 No segundo domingo, acende-se a vela da preparação que nos convida ao desejo de conversão, 
arrependimento dos nossos pecados e também o compromisso de prepararmos, assim como 
São João Batista, o caminho do Senhor que virá.  Esta vela lembra ainda a fé dos patriarcas e 
de São João Batista, que anuncia a salvação para todos os povos. 

 No terceiro domingo acendemos a vela do testemunho que nos convida à alegria e ao júbilo 
pela aproximação da chegada de Jesus. Esta vela lembra ainda a alegria celebrada pelo rei Davi 
e sua promessa que, agora, está se cumprindo em Maria. 

 

Frutos do Espírito 



 No quarto domingo acendemos a vela do serviço que marca os passos de preparação para 
acolher o Salvador, nossa expectativa da chegada definitiva da Luz ao mundo. Simboliza ainda 
nossa fé em Jesus Cristo, que ilumina todo homem que vêm a este mundo e também os 
ensinamentos dos profetas, que anunciaram a chegada do Salvador.   
Algumas coroas do advento possuem apenas a vela na cor vermelha, pois em quase todas as 

partes do mundo, tem o significado do amor, desta forma Preparemo-nos  com todo o amor para a 
vinda do nosso Senhor! 

 


