
Coroa do advento 
PARÓQUIAS DE CRISTO-REI DE ALGÉS E MIRAFLORES 

E DO SENHOR JESUS DOS AFLITOS DA CRUZ QUEBRADA 
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BÊNÇÃO DA COROA DO ADVENTO 

A Coroa do Advento que se colocou na Igreja é benzida no início da Missa do 
Primeiro Domingo do Advento. A bênção tem lugar após a saudação inicial, e antes 
do Acto penitencial. O sacerdote, diz: 

Oremos. 

E depois de um breve silêncio, continua: 

Pai de bondade, 
a terra inteira se alegra nestes dias diante do vosso Filho Jesus Cristo,  
que vem, como luz radiante,  
para iluminar os que jazem nas trevas da morte, da dor e do pecado. 
Cheios de esperança na vossa vinda, 

Nós Vos pedimos, Senhor, 
que à medida em que a cada Domingo 
aumenta o esplendor desta Coroa com novas luzes, 
sejamos também nós iluminados pelo resplendor 
daquele que, por ser a luz do mundo, vem rasgar toda a escuridão. 

Olhai, Pai Santo, para a vossa Igreja 
e fazei chover dos céus a salvação e a † bênção, 
sobre nós e sobre a Coroa do Advento 
que esperançosamente preparámos. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

R. Amen. 

Pode aspergir-se a coroa com água benta. Em seguida o sacerdote reza a oração 
correspondente ao Domingo I do Advento, como segue. 
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DOMINGO I DO ADVENTO 

Depois de benzer a Coroa do Advento, pode rezar-se ou cantar-se: 

Senhor poderoso, de imensa piedade, 
Aceita a oferenda da nossa humildade. 
Abre, claro céu, tuas portas sublimes, 
Chove-nos o justo, com que nos redimes. 

Em seguida, o sacerdote convida à oração, dizendo: 

Oremos. 

Escutai-nos, Bom Pastor: 
Visitai-nos de novo com a vossa luz! 
Lembrai-vos de que sois o nosso Criador, 
e que somos obra das vossas mãos. 
Não permitais que andemos longe de Vós, 
dai-nos vida e saúde para Vos invocarmos. 

Bom Pastor, nosso irmão, mostrai-nos o vosso rosto, 
guiai-nos no caminho da fraternidade, 
Vós que sois a nossa Esperança para sempre. 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos. 

Todos rezam: 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos. 

E o sacerdote ou o acólito acende a vela que corresponde à Semana I do Advento. 
Entretanto, pode cantar-se um cântico. Por fim, segue o Acto penitencial. 
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DOMINGO II DO ADVENTO 

Depois da saudação inicial, pode rezar-se ou cantar-se: 

Do céu e da terra potente Criador, 
Só a ti reconheço por Deus e Senhor. 
Abre, claro céu, tuas portas sublimes, 
Chove-nos o justo, com que nos redimes. 

Em seguida, o sacerdote convida à oração, dizendo: 

Oremos. 

Senhor, queremos escutar o que nos dizeis, 
falai de paz ao nosso coração! 
Abri caminhos nos nossos desertos, 
e irrigai-os com o orvalho da vossa misericórdia 
para que a nossa terra se abra e germine a justiça. 

Preparai-nos para a vossa vinda 
e caminharemos por sendas direitas, 
guiados pelo fulgor da vossa luz, 
confortados pela vossa consolação, 
acolhendo o vosso amor, 
Vós que sois a nossa Esperança para sempre. 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos. 

E todos rezam: 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos. 

E o sacerdote ou o acólito acende a vela que corresponde à Semana II do Advento. 
Entretanto, pode cantar-se um cântico. Por fim, segue o Acto penitencial. 
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IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM MARIA 

Depois da saudação inicial, o sacerdote convida à oração, dizendo: 

Oremos. 

Senhor, Vós sois o Sol Nascente 
que vem iluminar as nossas noites. 
Bendito sejais pela Estrela da manhã, 
Santa Maria, que enchestes de graça e de beleza. 

Dai-nos a alegria de vos cantar um cântico sempre novo 
acolhendo a graça do vosso amor Redentor, 
dizendo Sim às vossas propostas, 
e vivendo sem mancha 
na vossa luz que tudo transfigura, 
Vós que sois a nossa Esperança para sempre. 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos. 

E todos rezam: 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos. 

Segue o Acto penitencial. 
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DOMINGO III DO ADVENTO 

Depois da saudação inicial, pode rezar-se ou cantar-se: 

Perdoe ao povo a tua piedade, 
Senhor do universo e da eternidade. 
Abre, claro céu, tuas portas sublimes, 
Chove-nos o justo, com que nos redimes. 

Em seguida, o sacerdote convida à oração, dizendo: 

Oremos. 

Exulte sempre o vosso povo, Senhor 
com a renovada juventude da alma, 
porque sois a Boa Nova anunciada aos pobres 
e vindes ao nosso mundo doente para curar e salvar. 

Lavai-nos das nossas faltas, 
endireitai os nossos caminhos 
e fazei de nós testemunhas da vossa luz 
e instrumento da vosso amor próximo e fiel, 
Vós que sois a nossa Esperança para sempre. 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos. 

E todos rezam: 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos. 

E o sacerdote ou o acólito acende a vela que corresponde à Semana III do Advento. 
Entretanto, pode cantar-se um cântico. Por fim, segue o Acto penitencial. 
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DOMINGO IV DO ADVENTO 

Depois da saudação inicial, pode rezar-se ou cantar-se: 

Entreabra-se a terra e, como uma flor, 
Brote lá de dentro o nosso Salvador. 
Abre, claro céu, tuas portas sublimes, 
Chove-nos o justo, com que nos redimes. 

Em seguida, o sacerdote convida à oração, dizendo: 

Oremos. 

Ó Emanuel, Luz esplendente, 
prometido pelos profetas, ansiado pelos justos, 
testemunhado fielmente por João Batista, 
amorosamente esperado pela Virgem Mãe. 

Vinde libertar-nos do egoísmo que mata, 
dai-nos o amor de Santa Maria para vos dizermos sim, 
iluminai-nos com a vossa vinda 
e transformai-nos num povo fraterno e solidário, 
Vós que sois a nossa Esperança para sempre. 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos. 

E todos rezam: 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos. 

E o sacerdote ou o acólito acende a vela que corresponde à Semana IV do Advento. 
Entretanto, pode cantar-se um cântico. Por fim, segue o Acto penitencial. 
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Coroa do advento 

O ano da Igreja – o ano litúrgico – começa no Primeiro Domingo 
do Advento, e todo este tempo nos prepara para a celebração 
do Natal, o dia em que Jesus nasceu, o dia em que amanheceu 
uma nova esperança e em que teve início uma nova criação. Até 
o mundo natural vê uma nova frescura no Natal: com o Solstício 
de Inverno, a escuridão começa a desvanecer-se à medida que 
os dias começam a ficar mais longos. 

O Advento é, assim o entendemos, uma época de alegria, em 
que nos enchemos de esperança, sobretudo quando pensamos 
nas possibilidades de bem deste novo ano que começa. É um 
recomeço, porque em certos momentos na vida, precisamos 
todos de recomeçar, principalmente quando o pecado e o auto- 
-centramento prejudicam a nossa vida e a dos que nos rodeiam. 
E Jesus vem com a sua graça salvadora para redimir esses 
fracassos e trazer uma vida nova, e alegramo-nos com Ele. 

Neste contexto, a Coroa do Advento significa a luz de Cristo que 
se aproxima e a vigilância da esperança cristã que aumenta à 
medida que o Natal está mais perto.
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