Acendendo uma vela – Uma Liturgia Para O Advento

A forma circular da Coroa do Advento lembra-nos do amor eterno de Deus (Jo
3.16). Como o círculo, não tem começo nem fim. Os ramos verdes, que tradicionalmente cobrem
esta coroa simbolizam a vida eterna. As cinco velas são o sinal do poder de Cristo, a Luz do Mundo.
As quatro velas do Advento são colocadas por entre os verdes, sendo preferencialmente de cor
roxa, que é a cor da Quadra Litúrgica do Advento, e indica “preparação”. A Quinta vela, maior que
as outras, é branca – a cor da Quadra Litúrgica do Natal – e se coloca no centro. È a Vela de Cristo,
que vem para estar no centro de nossas vidas.
Em cada Domingo do Advento é acesa uma vela, e quando as quatro velas são
acesas, precedendo a leitura do Santo Evangelho, há o indicativo de que o Natal está bem próximo.
A Festa da Vida. Daquele que veio. Vem e virá para que tenhamos vida, e vida em abundância (Jô
10.10).
Hoje o Advento acontece marcado por uma grande agitação, onde o Papai Noel
parece ser o personagem central: luzes, propagandas, ofertas especiais, ceias, presentes e muitas
cores. Em meio a tanta luz as comunidades cristãs são chamadas pela Palavra de Deus a reavivar
as esperanças, a partir de um menino pobre, da periferia, que não tinha onde ficar, que surge em
nosso meio como Emanuel, - “Deus Conosco”.
Não se trata de celebrarmos as mesmas coisas que temos celebrado em anos
anteriores, pois em cada Ano Cristão o ciclo litúrgico se apresenta como uma espiral, aberta, e que
a cada círculo se abre mais. Celebramos, é claro, o mesmo mistério, mas acrescido de novas
alegrias e desapontamentos, desacertos e acertos; celebramos, sobretudo, a renovação da
Esperança.
Que este pequeno rito litúrgico possa ser usado em nossas casas, preferencialmente em cada uma das quatro semanas que precedem o Dia do Nascimento de Jesus
Cristo (o Natal), e nas Celebrações da comunidade em cada Domingo do Advento - e seja um sinal
e instrumento de união fraterna entre todos nós.

Advento I: a vela da vigilância
Leitor:
Leitura da Bíblia:
Leitor:
Resposta:

No Advento nos preparamos para a vinda de Jesus Cristo ao mundo. O
Evangelho chama-nos a vigiar.
São Marcos 13.32-37
Este é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Demos graças a Deus.

A primeira vela será acesa por um dos presentes

Leitor:
Resposta:

Esta é a vela da vigilância. Jesus Cristo chama-nos a estar prontos para
ministrar em seu nome. Estamos prontos a responder ao seu chamado?
Senhor Deus, nós te louvamos pela vinda de Jesus. Guarda-nos sempre
alertas de modo a poder juntarmo-nos ativamente no trabalho do Teu Reino
e proclamar as Boas - Novas. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

Advento II: a vela da preparação
Leitor:
Leitura da Bíblia:
Leitor:
Resposta:

Preparamo-nos cuidadosamente para comemorações especiais em nossas
vidas. O evangelho convida-nos a uma preparação para a vinda de Cristo.
São Marcos 1.1-9
Este é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Demos graças a Deus!

A segunda vela será acesa por um dos presentes

Leitor:

Resposta:

Esta é a vela da preparação. Até que ponto, estamos desejosos de um
preparo para a vinda de Cristo, o Senhor? Nossas vozes são convidadas a
se unirem à voz de São João Batista na preparação do caminho do Senhor.
Desperta nossos corações, ó Senhor, para prepararmos o caminho de Teu
Filho. Assim como Tu te ofereceste a nós, possamos todos, em serviço,
ajudar o mundo a estar pronto para a tua vinda. Por Jesus Cristo nosso
Senhor. Amém.

Advento III: a vela do testemunho
Leitor:
Leitura da Bíblia:
Leitor:
Resposta:

Ser testemunha significa partilhar a história verdadeira. O evangelho contanos um testemunho de Jesus Cristo.
São João 1.6-9
Este é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Demos graças a Deus.

A terceira vela será acesa por um dos presentes

Leitor:

Resposta:

Esta é a vela do testemunho. João Batista foi uma vida de testemunho. Ele
apontava para Jesus Cristo por palavras e ações. Nós também somos
chamados a apontar para Jesus Cristo por meio de nossas palavras,
gestos, atitudes e ações.
Nosso Deus, assim como as velas do Advento brilham, possamos nós
também brilhar como testemunhas de Teu Filho Jesus, que vem novamente
ao nosso mundo trazendo amor, paz e justiça. Mediante Cristo, nosso
Senhor. Amém.

Advento IV: a vela do serviço

Leitor: Maria foi chamada por Deus para desempenhar um papel especial, como serva do Senhor.
Leitura da Bíblia:

São Lucas 1.26-38

Leitor:

Este é o evangelho do Senhor

Resposta:

Demos graças a Deus!

A quarta vela será acesa por um dos presentes

Leitor: Esta é a vela do serviço. Deus chamou Maria de “serva do Senhor”. Mesmo quando lhe
pareceu tarefa impossível, além de suas forças, ela disse SIM a Deus. Tenhamos nós também essa
confiança e coragem, dizendo: SIM, AQUI ESTOU!
Resposta:
Deus, nosso Auxílio e Fortaleza, as necessidades do mundo parecem tão grandes,
e a nossa força tão pequena. Ajuda-nos a responder o Teu chamado como Maria o fez. Renovamos
nosso compromisso de ser Teus servos, buscando ocupar nosso lugar na vinda de Teu Reino aqui
na terra. Mediante Cristo, nosso Senhor. Amém.

Natal: a vela de Cristo

Leitor:
especial.

Nomes com um significado especial são dados a uma criança

Leitura da Bíblia:

São Mateus 1.18-25

Leitor:

Este é o evangelho do Senhor.

Resposta:

Demos graças a Deus!

A vela central é acesa por um dos presentes

Leitor: Esta é a vela de Cristo. Dois nomes foram dados ao Deus-Menino na narrativa de São
Mateus: Jesus significa “Deus salva”; Emanuel significa “Deus conosco”. Estes nomes contam de
per si a história do Natal: um Deus de amor, - que se importa conosco, - nos salva e está presente
em nosso meio. Esta é a mensagem de alegria para todo o mundo. Ele já veio, mas até agora não
acolhemos inteiramente o Dom desta vinda. Somos convidados neste Natal, mais uma vez a viver o
definitivo no provisório, o eterno no temporário.
Resposta:
Com os anjos e os pastores, vamos a Jesus com alegria e louvor! Que através de
sua vinda a cada um de nós, sejamos preenchidos de amor, fé, alegria e paz. Amém

