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Cada comunidade pode realizar uma coroa do advento ou colocar as quatro velas de modo criativo.  
Seremos convidados a peregrinar para o Natal, tal como os Magos ou os Pastores, mas como um 
peregrino dos dias de hoje, como um jovem que vai ao encontro de Deus Vivo no meio de nós.  
A cada Domingo acende-se uma das velas, coloca-se um símbolo do peregrino e as setas com as 
indicações (desafios) para a caminhada. Podem também ter um boneco que vão equipando a cada 
Domingo ou usar só os símbolos. 
Propõe-se que os textos, se possível, sejam lidos por jovens. Serão necessários dois leitores em cada 
domingo.  
 

Introdução feita no primeiro Domingo 
 
Leitor 1. Ao longo deste Advento, somos convidados a tornarmo-nos peregrinos do Natal, tal como 
os Magos ou os Pastores, em busca do Emanuel, do Deus que vive Connosco. Servindo-nos dos 
textos da Exortação Apostólica, CHRISTUS VIVIT – destinada aos jovens – somos convidados, em 
comunidade, a preparar os corações para celebrar o nascimento de um Deus que é Amor, que salva, 
vive e vivifica. 
Leitor 2. Diz-nos o Papa Francisco: (1) CRISTO VIVE: é Ele a nossa esperança e a mais bela juventude 
deste mundo! Tudo o que toca torna-se jovem, fica novo, enche-se de vida. Por isso as primeiras 
palavras, que quero dirigir a cada jovem cristão, são estas: Ele vive e quer-te vivo!  



1.º DOMINGO DO ADVENTO  

 
Atitude – Desafia-te 
Símbolo – Vara de Caminheiro 
 
Leitor 1. Neste primeiro Domingo do Advento, somos convidados a aceitar o Desafio de Deus, “Ele 
nos ensinará os seus caminhos e nós andaremos pelas suas veredas”. Não devemos adormecer, 
estar conformados. O jovem cristão deve caminhar, sempre atento e vigilante, preparado para 
acolher e aceitar os desafios de Um Deus que é amor.  
  
Leitor 2. Diz-nos o Papa Francisco: (117) Quando te pede alguma coisa ou simplesmente permite os 
desafios que a vida te apresenta, Deus espera que Lhe dês espaço para fazer-te avançar, promover-
te, deixar-te mais amadurecido. Não Se aborrece, se O questionas; aquilo que O preocupa é que tu 
não Lhe fales, que não te abras sinceramente ao diálogo com Ele. (...) O seu amor é tão real, tão 
verdadeiro, tão concreto, que nos proporciona uma relação cheia de diálogo sincero e fecundo. 
Enfim, procura o abraço do teu Pai do céu no rosto amoroso das suas corajosas testemunhas na 
terra!  
  
Leitor 1. 
Senhor, queremos ir ao teu encontro 
Queremos aceitar o desafio deste Advento 
Vencer a sonolência em que o mundo vai caindo 
E colocarmo-nos em movimento  
Rumo ao Deus Connosco. 
Esta vara de peregrino 
Ampara-nos, desperta-nos 
E desafia-nos a sair do sofá. 
Nós iremos pelos teus caminhos de amor. 
  
Acendemos, deste modo, a primeira vela,  
Aquela que nos lança o desafio… 
Vem, Senhor Jesus. 



2.º DOMINGO DO ADVENTO 

 
Atitude – Confia 
Símbolo – Mochila 
  
Leitor 1. Na Solenidade da Imaculada Conceição, somos convidados a descobrir que Deus nos 
escolheu “para sermos santos e irrepreensíveis em caridade”, tal como a Mãe de Jesus. A confiança 
de Maria nos projectos de Deus ensina-nos que a verdadeira liberdade é a de amar, dizer sim, de se 
apaixonar pela vontade Divina. Saibamos confiar como Ela. 
  
Leitor 2. Diz-nos o Papa Francisco: (118) Queridos jovens, vós «não tendes preço! Não sois 
mercadoria em leilão! Por favor, não vos deixeis comprar, não vos deixeis seduzir, não vos deixeis 
escravizar pelas colonizações ideológicas que incutem ideias estranhas na nossa cabeça, tornando-
nos por fim escravos, dependentes, fracassados na vida. Vós não tendes preço! Deveis repetir 
sempre isto: eu não estou em leilão, eu não tenho preço, sou livre! Apaixonai-vos por esta liberdade, 
que nos é oferecida por Jesus». 
  
Leitor 1. 
Senhor, nós confiamos em Ti. 
Ao jeito de Maria, queremos acolher-Te, 
Queremos fazer a tua vontade, 
Seguir os caminhos da Santidade. 
Esta mochila está vazia, 
Enche-a de Ti, Senhor, 
Pois só Tu nos bastas… 
Nós iremos carrega-la com confiança em Ti 
  
Acendemos, deste modo, a segunda vela,  
Aquela que nos enche de confiança. 
Vem, Senhor Jesus. 



3.º DOMINGO DO ADVENTO 

 
Atitude – Alegra-te 
Símbolo – Binóculos 
  
Leitor 1. Este terceiro Domingo do Advento lembra a proximidade da intervenção libertadora de 
Deus e acende a esperança nos nossos corações. “Não vos inquieteis; alegrai-vos, pois a libertação 
está a chegar”. Ele Vive! 
Já podemos contemplar a meta e o nosso coração de peregrinos exulta de alegria. 
  
Leitor 2.Diz-nos o Papa Francisco: (124) Ele vive! É preciso recordá-lo com frequência, porque 
corremos o risco de tomar Jesus Cristo apenas como um bom exemplo do passado, como uma 
recordação, como Alguém que nos salvou há́ dois mil anos. De nada nos aproveitaria isto: deixava-
nos como antes, não nos libertaria. Aquele que nos enche com a sua graça, Aquele que nos liberta, 
Aquele que nos transforma, Aquele que nos cura e consola é Alguém que vive. É Cristo ressuscitado, 
cheio de vitalidade sobrenatural, revestido de luz infinita.  
  
Leitor 1. 
Senhor, a nossa alegria está em Ti. 
Os nossos corações aceleram 
Ao saber que já estamos próximos; 
Os nossos pés e as nossas pernas 
Ganham uma nova vitalidade. 
Estes binóculos já nos fazem ver a meta, 
São olhos que nos aproximam de Ti 
E iluminam o nosso rosto. 
Nós iremos com alegria ao teu encontro, Senhor 
  
Acendemos, deste modo, a terceira vela,  
Aquela que nos enche de alegria. 
Vem, Senhor Jesus 



4º DOMINGO DO ADVENTO 

 
Atitude – ACOLHE 
Símbolo – Lanterna (Luz de Belém) 
  
Leitor 1. Neste quarto Domingo do Advento, somos convidados a acolher Jesus, tal como S. José. A 
luz de Deus ilumina os nosso medos e receios e dispõe-nos para o acolhimento. “Não temas 
acolher”, pois Deus será connosco, vivo entre nós. 
Caminhemos sem medo nesta última etapa do caminho; a luz da vida já está mesmo na ponta dos 
nossos dedos.  
  
Leitor 2. Diz-nos o Papa Francisco: (130) Onde estão o Pai e Jesus Cristo, também está o Espírito 
Santo. É Ele que prepara e abre os corações para receberem este anúncio, é Ele que mantem viva 
esta experiência de salvação, é Ele que te ajudará a crescer nesta alegria se O deixar agir. O Espírito 
Santo enche o coração de Cristo ressuscitado e de lá́, como duma fonte, derrama-Se na tua vida. E 
quando O recebes, o Espírito Santo faz-te entrar cada vez mais no coração de Cristo, para que te 
enchas sempre mais com o seu amor, a sua luz e a sua força. 
  
Leitor 1.  
Senhor, queremos acolher-Te. 
Os nossos medos são iluminados por Ti, 
As nossas incertezas clarificam-se 
Quando não desistimos do caminho. 
(Esta lanterna)(A luz de Belém)ilumina os nossos corações  
Ilumina os nossos sonhos, 
É o teu Espírito aceso em cada um de nós. 
Que ela acenda em nós a luz do teu Natal. 
Nós saberemos acolher-Te, Senhor 
  
Acendemos, deste modo, a quarta vela,  
Aquela que ensina a acolher. 
Vem, Senhor Jesus 



SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR – MISSA DO DIA 

 
Atitude – CONTEMPLAR 
  
Leitor 1. A liturgia do Natal convida-nos a contemplar o amor de Deus, manifestado no rosto de 
Jesus. Ele é a “Palavra” que Se fez pessoa e veio habitar no meio de nós, a fim de nos oferecer a vida 
em plenitude e nos elevar à dignidade de “filhos de Deus”. 
  
Leitor 2. Diz-nos o Papa Francisco: (33) O Senhor chama-nos a acender estrelas na noite doutros 
jovens; convida-nos a olhar os verdadeiros astros, ou seja, aqueles sinais tão variados que Ele nos dá 
para não ficarmos parados, mas imitarmos o semeador que observava as estrelas para poder lavrar 
o campo. Deus acende estrelas para nós, a fim de podermos continuar a caminhar: «Às estrelas que 
brilham alegremente nos seus postos, Ele chama-as e elas respondem» (Br 3, 34-35). Mas o próprio 
Cristo é, para nós, a grande luz de esperança e guia na nossa noite, pois Ele é «a brilhante estrela da 
manhã» (Ap 22, 16).  
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