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Advento 

-Tempo de preparação para o Natal - 
Advento é uma palavra latina, ad-venio,  

que significa aproximar-se, vir 

chegando aos poucos. Durante as 

quatro semanas do Advento 

preparamo-nos para o Natal.  

Este tempo litúrgico, próprio do 

Ocidente, foi instituído para que os fiéis 

se preparassem para a celebração do 

Natal. Mas, em pouco tempo, adquiriu 

também um significado escatológico.  
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De facto, recorda a dupla vinda do 

Senhor, isto é, a vinda entre os homens 

e a vinda no final dos tempos. Assim, o 

Advento apresenta-se como um tempo 

de alegre expectativa,  esperança e 

vigilância. Momento de forte mergulho 

na liturgia e na mística cristã. 
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1. Origem do Advento 

Há relatos de que o Advento começou a ser vivido  

entre os séculos IV e VII em vários lugares do  

mundo, como preparação para a festa do Natal.  

No final do século IV, na Gália (atual França) e na  

Espanha, este período tinha carácter ascético,  

com jejum e abstinência durante seis semanas.  

Este carácter ascético era também uma fase da  

preparação dos catecúmenos para o baptismo. 

Somente no final do século VII, em Roma, é  

acrescentado o aspecto escatológico do Advento,  

recordando a segunda vinda do Senhor.  

No Concílio Vaticano II, após a reforma litúrgica, o  

Advento passou a ser celebrado nos seus dois  

aspectos:  
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•a vinda definitiva do Senhor e  

•a preparação para o Natal, mantendo a  

tradição  das 4 semanas. 
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2. Teologia do Advento  
 

 Advento recorda a dimensão histórica da 

salvação, evidencia a dimensão escatológica do 

mistério cristão e insere-nos no caráter 

missionário da vinda de Cristo. Jesus encarna-se 

de fato e torna-se presença salvífica na história, 

confirmando a promessa e a aliança feita ao povo 

de Israel. Deus, ao se fazer carne, plenifica o 

tempo (Gl 4,4) e torna próximo o Reino (Mc 1,15). 

O Advento recorda também o Deus da revelação, 

Aquele que é, que era e que vem (Ap 1, 4-8), que 

está sempre realizando a salvação, cuja 

consumação se cumprirá no "dia do Senhor", no 

final dos tempos.  

A esperança da Igreja é a esperança de Israel já 

realizada em Cristo, mas que só se consumará 

definitivamente na parusia do Senhor. Por isso, o 

brado da Igreja característico nesse tempo é 

"Marana tha"!.............. Vem Senhor Jesus! 
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3. As figuras do Advento 

ISAÍAS 
É o profeta que, durante os tempos difíceis do exílio 

do povo eleito, levava a consolação e a esperança. Na 

segunda parte do seu livro, nos capítulos 40-55 (Livro 

da Consolação), anuncia a libertação, fala de um novo 

e glorioso êxodo, e da criação de uma nova 

Jerusalém, reanimando assim os exilados.  

As principais passagens deste livro são proclamadas 

durante o tempo do Advento num anúncio perene de 

esperança para os homens de todos os tempos.  
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JOÃO BAPTISTA 
É o último dos profetas e, segundo o próprio Jesus,  

"mais que um profeta", "o maior entre os que nasceram de 

mulher", o mensageiro que veio diante d'Ele a fim de lhe 

preparar o caminho, anunciando a sua vinda (Lc 7,26-28), 

pregando aos povos a conversão, pelo conhecimento da 

salvação e perdão dos pecados (Lc 1,76s). A figura de João 

Baptista encarna o espírito do Advento.  
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3. As figuras do Advento 

Maria 
 

Não há melhor maneira de se viver o 

Advento que unindo-nos a Maria como 

mãe, grávida de Jesus, esperando o 

seu nascimento. Assim como Deus quis 

o sim de Maria, Ele também espera o 

nosso sim para poder nascer e se 

manifestar no mundo; assim como 

Maria "preparou-se" para o nascimento 

de Jesus, nós precisamos preparar-nos 

para vivenciar o Seu nascimento em 

nós mesmos e no mundo. 
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4. A coroa do Advento 

O Advento deve ser celebrado com sobriedade e com 

discreta alegria. Não se canta o “Glória”, para que na 

festa do Natal nos unamos aos anjos e entoemos este 

hino como algo novo, dando glória a Deus pela 

salvação que realiza no meio de nós. Pelo mesmo 

motivo, o directório litúrgico orienta que flores e 

instrumentos sejam usados com moderação, para que 

não seja antecipada a plena alegria do Natal de Jesus. 

 

As vestes litúrgicas devem ser de cor roxa, bem como 

o pano que recobre o ambão, sinal de conversão em 

preparação para a festa do Natal. A excepção está no 

terceiro domingo do Advento, Domingo da Alegria ou 

Domingo Gaudete, cuja cor tradicionalmente usada é 

a rosa, em substituição ao roxo. Isso para revelar a 

alegria da vinda do libertador que está bem próxima e 

numa referência à segunda leitura que diz:  

“Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, 

pois o Senhor está perto” (Fl 4, 4).  
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Tabela do Advento: 

DOMINGO Ano PROFETA APÓSTOLO EVANGELHO 

I 

Esperança 

vigilante do 

Senhor 

A As nações se reúnem 

Is 2, 1-5 

O dia está próximo 

Rm 13, 11-14 

Vigiai 

Mt 24, 37-44 

B Oxalá Deus descesse 

Is 63, 16-17.19; 

O dia do Senhor 

1 Cor 1, 3-9 

Vigiai 

Mc 13, 33-37 

C O germe de justiça 

Jr 33, 14-16 

O dia quando vier o Senhor 

1 Ts 3, 12 - 4,2 

Vigiai 

Lc 21, 25-28.34-36 

II 

Advertência de 

João Batista: 

Preparai os 

caminhos do 

Senhor 

A Sobre ele o Espírito do Senhor - Is 11, 1-10 As promessas 

realizadas em Jesus - 

Rm 15, 4-9 

Preparai o caminho 

do Senhor - Mt 3, 1-12 

B Encher o vale 

Is 40, 15.9-11 

Céus novos e terra 

nova 

2Pd 3, 8-14 

Preparai o 

caminho do 

Senhor - Mc 1, 1-8 

C As colinas eternas serão abaixadas - Br 5, 1-9 O dia quando vier o Senhor 

Fl 1,4-6.8-11 

Preparai o caminho do Senhor - Lc 3, 1-6 

III 

Presença dos 

tempos 

messiânicos. 

Alegria. 

A As curas, sinais dos tempos - Is 35, 1-

6.8.10 

Paciência até a vinda do 

Senhor - Tg 5, 7-10 

Curas e Sinais 

Mt 11, 2-11 

B Boa nova aos pobres 

Is 61, 1-2.10-11 

Alegria pela vinda 

do Senhor 

1Ts 5, 16-24 

Cristo no meio de 

nós  

Jo 1, 6-8.19-28 

C Alegria! Deus está em ti 

Sf 3, 14-18 

Alegria! O Senhor está aqui 

Fl 4, 4-7 

Vem um mais poderoso 

Lc 3, 10-18 

IV 

Encarnação do 

Verbo 

A Uma virgem dará à luz 

Is 7, 10-14 

Nascido de Davi 

segundo a carne - Rm 1, 

1-7 

Anúncio a José 

Mt 1, 18-24 
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