
ADVENTO 
   É um tempo de alegria para os cristãos, caracterizado pela 

preparação para o nascimento de Jesus. 

   Este período litúrgico evoca a dupla vinda de Jesus Cristo:  

- a verificada em Belém, quando Ele veio ao mundo,  

- e a que ocorrerá no seu regresso no Último Dia (como se diz no Credo).  

Por isso a característica deste tempo, com o qual começa o ano 

litúrgico, é a purificação, feita pela oração (somos uma comunidade 

ORANTE), como preparação para receber Aquele que está para vir.  

   O caráter penitencial do advento é acentuado pela cor litúrgica,  

que é o roxo. Este caráter deve ser, espiritualmente, marcado pela 

‘reconciliação’, isto é, a celebração da ‘confissão’ (dentro da Missa;  

esquema no site da UPSB) para receber uma graça de Deus. 

 

 

FIGURAS CENTRAIS DO TEMPO DO ADVENTO 

- Nossa Senhora: celebramos a Imaculada Conceição. 
   Preparamos esta festa (novena inicia a 29 de novembro) 

- São João Batista. 

- Os profetas: Isaías e Sofonias 

Algumas observações para o Tempo do Advento 

1. O órgão e os outros instrumentos musicais devem usar-se, e o altar ornar-se de flores, com aquela 

moderação que convém ao caráter próprio deste tempo, de modo que não se antecipe a plena 

alegria do Natal do Senhor (Cerimonial dos Bispos, 236). 

2. Para a Missa até ao dia 16 de dezembro. São porém permitidas as Missas das memórias facultativas 

ocorrentes ou dos Santos mencionados nestes dias no Martirológio (IGMR 355 b: EDREL 599 b). 

Dia 30/nov.: S. André, Apóstolo – FESTA 
Dia 3/dez.: S. Francisco Xavier, presbítero, Padroeiro das Missões – MO 

Dia 4: Sta Bárbara. ATENÇÃO prevalece DOMINGO II DO ADVENTO 

Dia 5: S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e S. Geraldo, bispos – MO 

Dia 7: S. Ambrósio, bispo e doutor da Igreja – MO 

Dia 8: IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA 

Dia 13: S. Luzia, virgem e mártir – MO 

Dia 14: S. João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja – MO 
                   

CÂNTICOS para o Advento (O novo Missal apresente novas e diversas opções) 

Momento Penitencial pode manter-se: Assembleia: O Senhor virá para nós. (NCT 738)  

 
Plano Pastoral: 

ADVENTO/22 
 

Lecionário dominical ‘ano A’  

(lê-se o Ev. de São Mateus) 
I domingo: 27 novembro 

 

Tema: Da eucaristia à santidade  
Como o vivemos? - Somos uma comunidade “orante” (Advento) 

 

«Somos uma comunidade “orante” (Advento) e “acolhedora” (Natal), que 

“serve com amor” (Quaresma), “enraizada em Cristo” (Páscoa) e que 

“anuncia o Evangelho” (Tempo Comum) para a transformação do mundo». 
 

Fazer o ‘presépio’ (depois do dia 8 de dezembro)  

           e ‘Coroa’ do advento   
Esta é uma coroa de ramos verdes 

(azevinho, abeto, buxo, etc.), com quatro 

velas (círios todos iguais, pois o Advento é 

uma unidade, eventualmente o terceiro 

‘rosa’), que se acendem uma após a 

outra nos quatro domingos do 

advento. 
{No site da UPSB estão as orações  

para acender a vela em cada domingo} 
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    Este ramo é cheio de simbolismo. A sua forma, se for circular,  

representa a eternidade e a sua cor remete para a esperança e 

vida (pode ter, também, a forma de caminho). Em muitas coroas, existe uma 

fita vermelha, que simboliza o amor de Deus pela humanidade e 

o amor das pessoas que esperam o nascimento de Jesus. 

 
                                     [  1 CÂNTICOS PARA O ADVENTO.] 

        Esta folha está disponivel no nosso site: {Liturgia / Cânticos / Guião Advento} 

           https://upsaobento.pt/wp-content/uploads/2022/10/01.-Guiao-Advento-01.pd 



 


