


Primeira liturgia semanal 
com a coroa do Advento

TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do Es-
pírito Santo. Amém.

CONDUTOR: A nossa proteção está no nome 
do Senhor.

TODOS: Que fez o céu a terra.

CONDUTOR: Começamos um novo ano 
litúrgico com o tempo do Advento, tempo de 
preparação e espera. Acender, semana após 
semana, as quatro velas desta coroa deve ser 
um reflexo de nossa gradual preparação para 
receber o Senhor Jesus no Natal. As luzes das 
velas nos recordam que Ele é a Luz do mundo 
que veio para dissipar as trevas. A cor verde 
da coroa simboliza a vida e a esperança que 
Ele veio trazer.

LEITOR: Leitura do livro do profeta Isaías (Is 
60,1-2): 
1Levante-se, Jerusalém! Brilhe, pois chegou 
a sua luz, a glória de Javé brilha sobre você. 
2Sim, a treva cobre a terra, névoas espessas en-
volvem os povos, mas sobre você brilha Javé, e 
sua glória a ilumina.

CONDUTOR (com as mãos juntas): Recol-
hemo-nos um instante em silêncio e, inclinan-
do nossas cabeças, vamos pedir que o Senhor 
abençoe esta coroa de Advento.

Oremos: a terra, Senhor, alegra-se nestes dias, 
e sua Igreja transborda de gozo diante de seu 

Filho, o Senhor Jesus, que se mostra como luz 
esplendorosa para iluminar aos que jazem nas 
trevas da ignorância, da dor e do pecado. Espe-
rançoso em sua vinda, seu povo preparou esta 
coroa com os ramos do bosque e a adornou com 
luzes. Agora, que iremos começar o tempo de 
preparação para a vinda de seu Filho, te pedi-
mos, Senhor, que, enquanto se acrescenta cada 
dia, o esplendor desta coroa, com novas luzes, 
nos ilumine com o esplendor Daquele que, por 
ser a Luz do mundo, iluminará todas as escu-
ridões. Pedimos isso por Ele mesmo que vive e 
reina pelos séculos dos séculos.

TODOS: Amém.

CONDUTOR: Vamos acender agora a primei-
ra vela de nossa coroa enquanto cantamos: 
“Coroa do Advento” (ou outro canto apropria-
do). (Uma pessoa acenda a primeira vela enquanto 
se entoa um canto de Advento, por exemplo)

Coroa do Advento
1. Uma vela, na coroa, acendemos. Toda som-
bra se esvai com sua luz; Vigilantes, o Senhor 
esperemos: chegou o tempo do Advento de Je-
sus!
Refrão: Meus irmãos, penitência e oração! Ar-
rumemos nossa casa com alegria! Logo a ela o 
Senhor vai chegar, pelo ventre imaculado de 
Maria!

TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do Es-
pírito Santo. Amém.

INDICAÇÕES: A coroa sem nenhuma vela acesa. Criar um ambiente recolhido, com pouca 
luz. É recomendável colocar uma imagem da Virgem ao lado da coroa, com uma vela a seus 
pés. Desta vela, pode-se tirar a chama para acender a primeira vela da coroa.



Segunda liturgia semanal 
com a coroa do Advento

TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do Espíri-
to Santo. Amém.

CONDUTOR: Vamos acender a segunda vela 
de nossa coroa. O Senhor está cada vez mais 
próximo de nós e devemos nos preparar digna-
mente para recebê-lo em nossos corações. Faça-
mos um momento de silêncio para elevar nossa 
oração ao Senhor.

LEITOR: Leitura do Evangelho de São Lucas 
(Lc 3,1-6): 
1Fazia quinze anos que Tibério era imperador 
de Roma. Pôncio Pilatos era governador da Ju-
deia; Herodes governava a Galileia; seu irmão 
Filipe, a Itureia e a Traconítide; e Lisânias, a 
Abilene. 2Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. 
Foi nesse tempo que Deus enviou a sua palavra 
a João, filho de Zacarias, no deserto. 3E João per-
corria toda a região do rio Jordão, pregando um 
batismo de conversão para o perdão dos peca-
dos, 4conforme está escrito no livro do profeta 
Isaías: “Esta é a voz daquele que grita no deser-
to: preparem o caminho do Senhor, endireitem 
suas estradas. 5Todo vale será aterrado, toda 
montanha e colina serão aplainadas; as estradas 
curvas ficarão retas, e os caminhos esburacados 
serão nivelados. 6E todo homem verá a salvação 
de Deus.”

CONDUTOR: Devemos preparar o caminho do 
Senhor e isto nos exige estarmos preparados in-
teriormente para a vinda do Senhor Jesus, para 
que o recebamos com um coração reconciliado, 
cada vez mais convertido e transformado, ca-

paz de amar e entregar-se a outros. Façamos um 
compromisso concreto para esta semana que 
nos ajude a estarmos cada vez melhores para 
sua vinda. (Deixa-se um momento de silêncio).

CONDUTOR: Enquanto acendemos a segunda 
vela de nossa coroa cantemos: “Coroa do Ad-
vento” (ou outro canto apropriado). (Uma pessoa 
acende a segunda vela enquanto se entoa o canto, se 
possível durante a segunda estrofe)

Coroa do Advento
1. Uma vela, na coroa, acendemos. Toda sombra 
se esvai com sua luz; Vigilantes, o Senhor espe-
remos: chegou o tempo do Advento de Jesus!
Refrão: Meus irmãos, penitência e oração! Ar-
rumemos nossa casa com alegria! Logo a ela o 
Senhor vai chegar, pelo ventre imaculado de 
Maria!
2. Outra vela, na coroa, acendemos, penitentes 
nos caminhos do Senhor. Consolando os afli-
tos, busquemos novos céus e nova terra, com 
ardor!

CONDUTOR: Vamos a nossa Mãe para que nos 
obtenha abundantes graças que nos ajudem em 
nossa preparação, assim como Ela, para receber 
o Senhor Jesus. Rezemos junto uma Ave Maria. 

CONDUTOR: Mãe da Esperança…

TODOS: Rogai por nós.

TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do Espíri-
to Santo. Amém.

INDICAÇÕES: Ao iniciar a liturgia, a coroa deve estar com a primeira vela acesa. Criar 
um ambiente recolhido, com pouca luz. É recomendável colocar uma imagem da Virgem ao 
lado da coroa, com uma vela a seus pés. Desta vela, pode-se tirar a chama para acender a 
segunda vela da coroa.



Terceira liturgia semanal 
com a coroa do Advento

TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do Es-
pírito Santo. Amém.

CONDUTOR: Já estamos na terceira semana 
do Advento: aumenta nossa alegria e nosso 
júbilo pela vinda do Senhor Jesus, que está 
cada vez mais próximo de nós. Vamos acender 
a terceira vela de nossa coroa do Advento. O 
Senhor está mais próximo de nós e nos ilumi-
na cada vez mais. Abramos nosso coração, que 
muitas vezes está em trevas, à luz admirável 
de seu amor.

LEITOR: Leitura do Evangelho de São Lucas 
(Lc 3,10-18): 
10As multidões perguntavam a João: “O que é 
que devemos fazer?” 11Ele respondia: “Quem 
tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. E 
quem tiver comida, faça a mesma coisa.” 12Al-
guns cobradores de impostos também foram 
para ser batizados, e perguntaram: “Mestre, o 
que devemos fazer?” 13João respondeu: “Não 
cobrem nada além da taxa estabelecida.” 14Al-
guns soldados também perguntaram: “E nós, 
o que devemos fazer?” Ele respondeu: “Não 
maltratem ninguém; não façam acusações fal-
sas, e fiquem contentes com o salário de vocês.” 
15O povo estava esperando o Messias. E todos 
perguntavam a si mesmos se João não seria o 
Messias. 16Por isso, João declarou a todos: “Eu 
batizo vocês com água. Mas vai chegar alguém 
mais forte do que eu. E eu não sou digno nem 
sequer de desamarrar a correia das sandálias 
dele. Ele é quem batizará vocês com o Espírito 
Santo e com fogo. 17Ele terá na mão uma pá; 
vai limpar sua eira, e recolher o trigo no seu 
celeiro; mas a palha ele vai queimar no fogo 
que não se apaga.” 18João anunciava a Boa 
Notícia ao povo de muitos outros modos.

CONDUTOR: Vamos acender a terceira vela 
de nossa coroa. Cantemos “Coroa do Advento” 
(ou outro canto apropriado). (Uma pessoa acende a 
terceira vela enquanto se entoa o canto, se possível 
durante a terceira estrofe)

Coroa do Advento
1. Uma vela, na coroa, acendemos. Toda som-
bra se esvai com sua luz; Vigilantes, o Senhor 
esperemos: chegou o tempo do Advento de Je-
sus!
Refrão: Meus irmãos, penitência e oração! Ar-
rumemos nossa casa com alegria! Logo a ela o 
Senhor vai chegar, pelo ventre imaculado de 
Maria!
2. Outra vela, na coroa, acendemos, penitentes 
nos caminhos do Senhor. Consolando os afli-
tos, busquemos novos céus e nova terra, com 
ardor!
3. A terceira vela hoje acendemos e cantamos: 
“Alegrai-vos no Senhor!” No deserto, uma voz 
escutemos: “Praticai a justiça e o amor!”

CONDUTOR: Recorramos agora a Santa Ma-
ria, que colaborando com o Plano do Pai per-
mitiu que a luz do Senhor ilumine à humani-
dade, e peçamos que siga intercedendo por nós 
neste tempo de preparação. Rezemos juntos a 
oração.

TODOS: Brilhante Lua da Nova Evangeliza-
ção, que com teu fulgor iluminas a noite pela 
qual tantos perambulam sem rumo no mundo 
da “cultura de morte”, ilumina o caminhar do 
homem com a luz do Senhor Jesus, que como 
ninguém sabes refletir. 

TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do Es-
pírito Santo. Amém.

INDICAÇÕES: Ao iniciar a liturgia, a coroa deve estar com as duas vela acesas. Criar um 
ambiente recolhido, com pouca luz. É recomendável colocar uma imagem da Virgem ao 
lado da coroa, com uma vela a seus pés. Desta vela, pode-se tirar a chama para acender a 
terceira vela da coroa.



Quarta liturgia semanal 
com a coroa do Advento

TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do Espíri-
to Santo. Amém.

CONDUTOR: Alegremo-nos porque o Senhor 
está perto de nós e vem trazer a reconciliação. 
Acenderemos a quarta e última vela de nossa 
coroa. Que este símbolo nos recorde a proximi-
dade da vinda do Senhor Jesus, que vem nos 
trazer alegria e esperança. 

LEITOR: Leitura do Evangelho de São Lucas 
(Lc 1,39-45): 
39Naqueles dias, Maria partiu para a região 
montanhosa, dirigindo-se, às pressas, a uma ci-
dade da Judeia. 40Entrou na casa de Zacarias, e 
saudou Isabel. 41Quando Isabel ouviu a sauda-
ção de Maria, a criança se agitou no seu ventre 
e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 42Com um 
grande grito exclamou: “Você é bendita entre 
as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre! 
43Como posso merecer que a mãe do meu Sen-
hor venha me visitar? 44Logo que a sua sauda-
ção chegou aos meus ouvidos, a criança saltou 
de alegria no meu ventre. 45Bem-aventurada 
aquela que acreditou, porque vai acontecer o 
que o Senhor lhe prometeu.”

CONDUTOR: A presença do Senhor Jesus en-
tre nós, enche-nos de gozo e alegria. É a Mãe 
quem o faz próximo, quem permite que essa 
Luz chegue até nós e ilumine nossa vida. Em 
companhia da Santa Maria, acendamos a últi-
ma vela de nossa coroa do Advento, enquanto 
cantamos “Coroa do Advento” (ou outro canto 
apropriado). (Uma pessoa acende a quarta vela en-
quanto se entoa o canto, se possível durante a quarta 
estrofe)

Coroa do Advento
1. Uma vela, na coroa, acendemos. Toda sombra 
se esvai com sua luz; Vigilantes, o Senhor espe-
remos: chegou o tempo do Advento de Jesus!
Refrão: Meus irmãos, penitência e oração! Ar-
rumemos nossa casa com alegria! Logo a ela o 
Senhor vai chegar, pelo ventre imaculado de 
Maria!
2. Outra vela, na coroa, acendemos, penitentes 
nos caminhos do Senhor. Consolando os afli-
tos, busquemos novos céus e nova terra, com 
ardor!
3. A terceira vela hoje acendemos e cantamos: 
“Alegrai-vos no Senhor!” No deserto, uma voz 
escutemos: “Praticai a justiça e o amor!”
4. Acendemos hoje a última vela, pois tão logo 
o Emanuel vai chegar.Com Maria, todos juntos, 
na espera, “Deus-Conosco”, pro seu Reino im-
plantar!

(Podem ser feitas algumas súplicas, pela intercessão 
da Virgem Maria, respondendo após cada pedido: 
Por intercessão de sua Mãe, escuta-nos, Senhor)

CONDUTOR: Oremos: Pai misericordioso, que 
quis que seu Filho se encarnasse no seio da San-
ta Maria Virgem, escuta nossas súplicas e nos 
conceda sua graça para que saibamos acolher o 
Senhor Jesus, seu Filho, que contigo vive e reina 
na unidade do Espírito Santo e é Deus pelos 
séculos dos séculos.

TODOS: Amém. 

TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do Espíri-
to Santo. Amém.

INDICAÇÕES: Ao iniciar a liturgia, a coroa deve estar com as três vela acesas. Criar um 
ambiente recolhido, com pouca luz. É recomendável colocar uma imagem da Virgem ao 
lado da coroa, com uma vela a seus pés. Desta vela, pode-se tirar a chama para acender a 
quarta vela da coroa.




