
 

 

 
 

Advento, o que é? 
Nós começamos o ano Litúrgico com o Tempo do Advento. A palavra ‘Advento’ significa ‘vinda’, 

‘chegada’ e nos faz relembrar e reviver as primeiras etapas da História da Salvação, quando os 
homens se preparam para a vinda do Salvador, a fim de que também nós possamos preparar, hoje, 
em nossa vida, a vinda de Cristo por ocasião do Natal. 

O anúncio feito por Cristo é a Boa Notícia, que suscita um processo de transformação e de 
passagem para o novo. No mundo antigo, a Palavra anunciava castigo para as cidades e povos infiéis 
a Javé. Nínive, por exemplo, foi ameaçada de destruição, caso não seguisse os conselhos de Jonas. 
Mas o seu povo foi capaz de experimentar o novo ao mudar de vida.  A Boa Notícia não provoca 
medo, mas conversão. Ela exige fé e compromisso ativo na comunidade, Jesus Cristo é a boa nova 
e a chegada do Natal renova a Aliança de Deus com o seu povo, confirmando o que os profetas 

anunciavam no passado. 
O advento é celebrado em 

quatro semanas, a liturgia nos 
convida nas duas primeiras se-
manas a vigiar e esperar a 
vinda gloriosa do Salvador e 
nas duas últimas, lembrando a 
espera dos profetas e de Maria, 
nos preparamos mais especial-
mente para celebrar o nasci-
mento de Jesus em Belém. 
Nesse período acendemos a 

coroa do advento. 
A Coroa do Advento é o primeiro anúncio do Natal. A guirlanda é verde, sinal de esperança e 

vida, enfeitada com uma fita vermelha, simboliza o amor de Deus que nos envolve, e também a 
manifestação do nosso amor, que espera ansioso o nascimento do Filho de Deus. Nessa coroa, há 4 
velas, para cada Domingo do Advento. que são presas a um ramo circular que representam as quatro 
etapas da salvação, vejamos: 
 1º Domingo: O perdão oferecido a Adão e Eva. Eles morreram na terra, mas viverão em Deus. 
 2º Domingo: A fé dos patriarcas. Eles acreditaram no dom da terra prometida. 
 3º Domingo: A alegria do rei Davi. Ele celebrou a aliança e sua perpetuidade. 
 4º Domingo: O ensinamento dos profetas: Eles anunciaram um Reino de paz e de justiça com 

a vinda do Messias. 
O natal se aproxima, tempo em que Deus se fez homem e veio morar conosco; dignou-se 

assumir a nossa humanidade para nos resgatar do pecado e da morte. O Infinito se fez finito; o 
Forte se fez fraco, o Imortal se revestiu de nossa mortalidade. Ele é verdadeiramente homem 
permanecendo verdadeiro Deus. Ele assumiu a natureza humana sem perder a divindade. Deus 
mostrou-nos o seu Rosto em Jesus Cristo. 

 

Frutos do Espírito 



“Ele é o esplendor da glória de Deus e expressão do seu ser” (Hb 1,3). Nele está a imagem 
visível do Deus invisível. Ele veio, como Irmão, para nos salvar, não só no sentido de nos levar para 
o céu após a morte, mas também para nos dar a vida e a paz neste mundo. 

Só em Jesus Cristo você poderá ver a beleza da vida e a grandeza de sua pessoa, porque, como 
disse São João: “Ele é a luz que vindo a este mundo ilumina todo homem” (Jo 1,9). Jesus confirmou 
isto: “Eu sou a Luz do mundo; aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida” 
(Jo 12,8). 


