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O Advento é o tempo em que somos convidados a preparar o Natal do 

Senhor. Dito de outro modo: o Advento é o tempo para abrir portas. 

Portas que nos possibilitem o encontro – a intimidade, a sintonia 

profunda e não apenas o contacto exterior – com “Aquele que era, 

que é e que constantemente vem (Cf. Ap 1, 4; 4,8). 

Assim, Advento é abrir as portas da vida e do coração àquele que era, 

que é e que vem. 

Porque era, foi, celebramos agradecidos a sua vinda. 

Porque é, celebramos a sua presença libertadora. 

Porque vem, preparamo-nos para o receber, aprendendo com quem o 

esperou (os profetas), com quem lhe preparou o caminho (João 

Baptista), com quem se alegrou com a sua vinda (S. José) e com quem 

o acolheu inteiramente (Maria). 

Viver e celebrar o Advento: 

 É ouvir a voz e a Palavra de quem está à porta e chama. 

 É comprometer-se com Deus que está sempre connosco, com 

Aquele que vive, a Vida, O que faz viver. 

 É celebrar Aquele que é, que está, que ama. 

 É esperar e sair ao encontro (abrindo a porta) d`Aquele que 

se aproxima sempre e sempre mais se aproxima; d`Aquele que 

é promessa pura, profundidade inesgotável, doação 

incessante, advento contínuo, Páscoa realizada. 

 É celebrar a Sua vinda cada dia: Ele vem para enriquecer os 

seus, para gerar intimidade com todos, para cear juntos, para 

fazer penetrar no mistério do seu amor. 
 

Eis-nos de novo “Às portas do Advento” para abrir (e fazer abrir, 

manifestando) a porta da vida ao Deus da vida, ao Deus que nos 

dá a vida, ao Deus vivo… 
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Cântico: Eu estou à porta e chamo 
 

Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor: 

Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, 

entrarei em sua casa e cearei com ele. 

 

Os que seguem o Cordeiro estão na presença de Deus, 

servindo-o dia e noite no seu templo. 

 

Nunca mais terão fome nem sede, 

nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles. 

 

Deus há-de abriga-los na sua tenda 

e enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. 

 

 

Saudação Inicial 
 

O Senhor Jesus já veio! Após um longo período de preparação, 

durante o qual os profetas mantiveram viva a esperança dos homens na 

promessa divina dum salvador, nasceu em Belém. Com o seu 

nascimento, é, comunicada à humanidade uma vida nova, que cresce no 

coração dos cristãos, se manifesta na caridade e atingirá a sua 

plenitude, quando da Sua vinda gloriosa, no fim dos tempos. 

Entretanto, é hoje que a Igreja vive a vinda de Cristo. Na verdade, o 

Senhor vem cada dia, vem sem cessar, na medida em que, pelos 

cristãos, Se torna presente na história dos homens, para abrir portas aos 

caminhos da unidade, da felicidade e da paz. 

Viver o Advento é abrir as portas da nossa existência à fé, à 

transformação das nossas vidas, para esperarmos, prepararmos, nos 

alegrarmos e acolhermos o Salvador para depois o manifestar a todos 

os homens como Porta da Vida. 
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A PORTA DA ESPERA  
 

Leitor - A Bíblia conta como, ao longo dos séculos, Deus escolhe e 

envia homens para serem os seus porta-vozes: são os profetas. Neste 

ano C, eles são Jeremias. Baruc, Sofonias e Miqueias. Desafiam-nos a 

ser profetas hoje! 
 

Leitor - "Naqueles dias, naquele tempo, farei germinar para David um 

rebento de justiça que exercerá o direito e a justiça na terra." (Cf. Jer 

33,14-16). 
 

Breve Jogral 
 

Todos - O Profeta: 
 

1. Partilha da mesma vida de toda a gente: 

2. não é extraordinário.  

1. Reconhece a presença de Deus na vida de todos os dias:  

2. tem os olhos abertos.  

1. Ousa dizer o que Deus espera de cada um:  

2. é corajoso. 

1. Escuta os apelos de todos os homens: 

2. é o "ouvido" de Deus. 

1. Pela sua vida, mostra como Deus ama os homens: 

2. é o reflexo de Deus. 

1. Fala aos homens da parte de Deus: 

2. é a "voz" de Deus. 
 

Todos - O Profeta: 
 

Leitor - Ainda hoje. Deus necessita de homens e de mulheres que 

preparem o caminho a Jesus Cristo, mudando a vida. 
 

Todos - Estar à espera significa aguardar a vinda de alguém que nos 

vem visitar. Neste Natal é o Filho de Deus, Jesus, que vem visitar o 

nosso coração para fazer nascer e crescer vida nova e feliz no nosso 

coração. Esperamos Jesus. Estamos alerta! Hoje é o tempo dos que 

esperam a vinda de Deus!  
(Dístico: ESPERAR COMO OS PROFETAS...). 
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Cântico: Quando o profeta chegar  
 

Quando o Profeta chegar  

à terra faminta de pão e de sol, 

quando a justiça brotar 

da terra regada de sangue e suor, 

e quando a aurora romper 

trazendo de longe a Esperança no olhar; 

Então eu irei, tu irás, nós iremos  

soltar as Fontes da Paz. 
 

Vem à festa dos pobres, 

Canta connosco a canção da Paz. 

Vem traz a tua dor  

Traz a tua voz. Vencerás 

A PORTA DA PREPARAÇÃO 
 

Leitor - Vigiar... estar atento... preparar...transmitir... anunciar... 

interpelar... mostrar sinais... eis a tarefa de João Baptista, a sentinela 

e mensageiro de Deus, que: - nos diz quem é a LUZ... nos faz 

reconhecer os lugares onde a LUZ está presente... nos indica os 

rastos da LUZ... nos ajuda a estar vigilantes e preparados para 

acolher JESUS, A LUZ DO MUNDO. O EMANUEL. DEUS 

CONNOSCO. 
 

Leitor – “Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, 

endireitai as suas veredas. Sejam alteados todos os vales e abatidos 

os montes e as colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e 

aplanem-se as veredas escarpadas; e toda a criatura verá a salvação 

de Deus”.  (Cf. Lc 3, 1-6) 
 

Poema - JOÃO BAPTISTA  - (João Ribeiro. In: Pequenas flores brancas de esperança) 
 

Bendito sejas, Senhor Deus, 

Por esta cana agitada pelo vento 

A roçar a secura dos nossos corações. 
 

Bendito sejas, Senhor Deus, 

Por esta voz ázima, rouca e incisiva 

A bradar o tamanho da nossa hipocrisia. 
 

Bendito sejas, Senhor Deus, 

Por este arauto da verdade 

A desarmar em nós os laços da mentira. 
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Bendito sejas, Senhor Deus,  

Por esta intimação à loucura  

Duma Boa Nova a acolher. 
 

Todos - Preparar o caminho do coração para a vinda do Filho de 

Deus, Jesus, é viver de modo mais pobre e simples, para ajudar os 

mais pobres; é não comer tanto para partilhar com os outros; é olhar 

todas as pessoas com mais amor e atenção; é ajudar nas tarefas de 

casa; é rezar mais e melhor... 

Assim, aceitaremos o convite de João Baptista, e prepararemos a 

vinda de Deus...  

Hoje é o tempo dos que preparam a vinda de Deus! 
 

(Dístico: PREPARAR A VINDA DE DEUS...) 
 

Cântico: Maranatha!  
 

Preparai os Caminhos do Senhor! 

Maranatha, Maranatha! 

Preparai os Caminhos do Senhor! 

Maranatha, Maranatha! 

Vão chegar os dias do Reino! 

Maranatha, Maranatha! 

Vem Senhor Jesus! 

Maranatha, Maranatha! 

 

Vai chegar o Messias Prometido! 

Maranatha, Maranatha! 

Aplanai as veredas e caminhos! 

Maranatha, Maranatha! 

E seu nome será Deus-Connosco! 

Maranatha, Maranatha! 

Vem Senhor Jesus! 

Maranatha, Maranatha! 

A PORTA DA ALEGRIA 
 

Leitor - S. José, homem simples e justo, é o sinal feliz para todos os 

que se alegram com as maravilhas que Deus faz em favor do seu 

povo e em cada um de nós. 

S. José, homem sereno e bom, enche-se de júbilo e exulta de alegria 

como nos dias de festa, porque Deus vem visitar o seu povo... 

Nele e com ele, também nós nos alegramos com a certeza de que em 

Jesus, Deus veio, vem e virá... 
 

Leitor - "Brotará um rebento do tronco de Jessé, e um ramo tenro 

brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor... O 



 

 

-7- 

novilho e o leão comerão juntos e um menino os conduzirá" (Cf. Is 

11, 1-6). 
 

Poema – LlBAÇÃO - Lopes Morgado, In: Ao encontro do sol - PoemOrações) 
 

Silêncio. Não apenas 

calar, deixar a fala, 

mas passar-Te a palavra 

e deixar-Te falar. 
 

Quero ouvir-Te e ouvir-me, 

contemplar-Te... e mais nada 

precisar de dizer-te 

porque os olhos bem sabem. 

E ficar dia e noite 

a libar todo o néctar 

que há na tua Palavra 

ó meu Deus e meu Tudo! 
 

Todos - Alegrar-se com a vinda de Deus, é escolher o sorriso, ajudar 

quem precisa, dar em vez de só querer receber, emprestar, amar 

aqueles que estão próximos de nós, partilhar, consolar, fazer festa no 

coração... 

Hoje é o tempo dos que se alegram com a vinda de Deus! 
 

(Dístico: ALEGRAR-SE COM A VINDA DE DEUS...) 
 

Cântico: Creio na alegria de viver  

 

Sinto em mim qualquer coisa de novo, 

Sinto que posso ser um pouco melhor. 

Gaivotas perdidas voando no ar  

nesse oceano onde quero nadar... 

Deus me criou para amar 

E tenho presente na mente  

Que a vida é uma semente 

que é preciso semear. 

 

Creio na alegria de viver 

Sinto que o Senhor me enviou. 

Quero ser o anunciador  

dessa paz que Cristo ensinou. 

E no meio da guerra  

A minha arma é o Amor. (Bis)
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A PORTA DO ACOLHIMENTO 
 

Leitor - Maria acolheu a vinda de Deus, disse sim à vontade de 

Deus... e nela, Deus fez-se menino... Esse menino acolhido por Maria 

é Jesus, o nosso Salvador! 

Como Maria também nós queremos acolher o Deus menino, o 

enviado de Deus, o Deus connosco, o Emanuel, o nosso Salvador! 
 

Leitor - «Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 

ventre. (...) Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de 

tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor». (d. Lc 1,39-45). 
 

Poema - O SIM DE UMA MULHER 
 

Maria, nome de mulher, um nome de mãe,  

porque um dia, uma jovem da Palestina 

se abriu ao acolhimento do desejo de Deus,  

sem cálculos, sem discussões, 

numa fé animada por um amor sem condições.  

Maria, tu dizes em ti o que trago em mim de melhor. 
 

Maria, uma mulher 

como todas as mulheres do mundo,  

banhada de lágrimas, suor e sangue, 

no teu corpo, virgem de toda a malícia,  

Deus veio aninhar-se 

para escrever com letras de carne 

a promessa tão esperada. 

Maria, tu vives em ti o que eu vivo em mim de melhor. 
 

Maria, mãe do sofrimento e também da dor,  

mãe das rupturas e das separações,  

mãe de coração ferido, de pé junto à cruz, 

aquela que traz, como uma árvore,  

o fruto maduro de Deus, o fruto das tuas entranhas.  

Maria, ensina-me a nascer à vida.  

Mulher entre todas as mulheres, 

desperta em mim a esperança que dorme.  
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Todos - Acolher: é receber bem aquele que se espera; é deixar-se 

visitar por Deus que vem; é esperar e preparar-se com alegria para 

Jesus que quer nascer na nossa vida...  

Hoje é o tempo dos que acolhem a vinda de Deus!  

 
(Dístico: ACOLHER A VINDA DE DEUS) 

Cântico: Maria de Nazaré    
Maria de Nazaré, 

Maria me cativou. 

Fez mais forte a minha fé 

e por filho me adoptou. 

Ás vezes eu paro e fico a pensar 

E, sem perceber, me vejo a rezar. 

E meu coração se põe a cantar 

P’ra Virgem de Nazaré. 

Menina que Deus amou e escolheu 

P’ra mãe de Jesus, o Filho de Deus. 

Maria que o povo inteiro elegeu  

Senhora e Mãe do Céu. 

 

Avé Maria, Avé Maria! 

Avé Maria, Mãe de Jesus! 

 

AS PORTAS ABERTAS: O ENCONTRO 
 

Leitor - Se não há paz, alegria e felicidade para os homens de hoje é 

porque lhes falta a humildade dos pastores para reconhecerem o 

Salvador. Cheios de preconceitos põem a sua esperança no poder, no 

dinheiro, no prazer e na glória, como se essas coisas fossem o 

caminho da felicidade ... 

“A nossa esperança é ALGUÉM. A nossa esperança é Cristo... Ele 

fez-Se Carne. Cristo, inserindo-se, plenamente, na natureza humana, 

quis mudar o mundo para salvá-Lo. E nós seremos seus discípulos na 

medida em que a nossa esperança se confundir com a Sua, que era a 

de transformar o mundo". (Mauriac) 
 

Todos - Bem-vindo Jesus! 

Nós, que te esperamos, 

que preparamos os teus caminhos. 

que nos alegramos e te acolhemos,  

ficamos felizes por este encontro contigo! 
 

Bem-vindo Jesus! 

Em ti, Deus deixou-se encontrar por nós! 
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Em ti, descobrimos como é terno o nosso Deus! 

Em ti, o Filho de Deus, tornámo-nos filhos, filhos queridos,  

filhos amados, filhos predilectos de Deus Pai. 

Bem-vindo Jesus! 

Hoje é o tempo dos que abrem as portas da sua vida à vinda de Deus! 
 

(Dístico: EIS A PORTA DA VIDA!) 

Cântico: Sim eu quero  
 

Sim eu quero  

que a luz de Deus  

que um dia em mim brilhou 

Jamais se esconda  

e não se apague  

em mim o seu fulgor. 

Sim eu quero que o meu amor 

ajude o meu irmão 

A caminhar guiado por Tua mão, 

Em Tua lei, em Tua luz, Senhor. 

 

 

Esta terra, os astros, o sertão em paz, 

Esta flor e o pássaro feliz que vês 

Não sentirão, não poderão jamais viver 

Esta vida singular que Deus nos dá. 

 

Quando eu sou um sol a transmitir a luz 

E meu ser é templo onde habita Deus 

Todo o céu está presente dentro de mim 

Envolvendo-me na vida e no calor. 

A PORTA DA MANIFESTAÇÃO 
 

Leitor - Vindos de longe, guiados por uma estrela, chegam ao nosso 

presépio, para lembrar-nos que depois de esperar, preparar, se alegrar 

e acolher é preciso ir pelas ruas, praças e caminhos das nossas 

aldeias, vilas e cidades manifestar (dizendo, cantando, vivendo) que 

Jesus, o Filho de Deus nascido, é a nossa paz, a nossa alegria, a razão 

da nossa festa! 
 

Leitor – “E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua 

frente e parou sobre o lugar onde estava o Menino. 

Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o 

Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante d'Ele, 

adoraram-n'O. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe 

presentes: ouro, incenso e mirra.” (Cf. Mt 2, 1-12). 

Catequistas - Hoje é o tempo dos que manifestam e revelam a 

presença da vinda de Deus! É o nosso tempo de catequistas!  
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Por isso, nós "Às Portas do Natal", gerados no encontro com 

Deus menino: Cantamos, saltamos, brindamos porque Jesus, o Filho 

de Deus, visitou a nossa terra e escolheu a nossa vida para morar! 

Dançamos, batemos palmas, gritamos porque Jesus, o Filho de 

Deus, veio manifestar-nos o amor imenso que Deus Pai nos tem e 

nos dedica! Louvamos, bendizemos, contemplamos Jeremias, João 

Baptista, S. José e Maria que esperaram, prepararam, se alegraram e 

acolheram a vinda de Deus, que se fez menino e habitou entre nós. 
 

(Dístico: NÓS SOMOS A PORTA DA MANIFESTAÇÃO DE DEUS). 
 

Cântico: Deus está aqui.  
 

Deus está aqui,  

tão certo como o ar  que respiro, 

tão certo como o amanhã  

que se levanta, 

tão certo como este canto  

que podes ouvir. 

  

Tu O podes sentir,  

movendo-se por entre os ramos 

Tu O podes ouvir,  

cantando connosco aqui. 

Tu O podes levar,  

quando por esta porta saíres 

Tu O podes guardar, 

para sempre no teu coração. 

 

Palavra Final e Celebração do Envio 

 
Cântico Envio: Eu irei  

 

Eu irei cantar pelo mundo 

Falar de ti meu Salvador 

Eu irei dar a Boa Nova 

Dizer a todos: Jesus é Amor! 

 

Eu irei, falarei a todos 

Os que esperam receber teu fogo.  

Eu irei levar esta chama 

Que iluminará o mundo. 

 

Eu irei, levarei a luz,  

Luz que é graça, vida e calor. 

Eu irei, falarei a todos 

E cantarei: Jesus é Amor! 
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Para meditar... 

 Presépio 

que um arcanjo ilumine  o nosso 

caminho  

ao menos uma vez! 

que o arcanjo que velava à cabeceira 

da Criança 

nos ensine a força da fraqueza, 

a doçura irresistível dos não violentos, 

a lei do perdão 

que a Criança nos ensine 

que o amor de adoração é sempre 

partilhado 

comunicativo 
 

que o arcanjo ilumine o que nos faz 
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sempre partir: um rosto, a sede de 

justiça, o choro 

ou a fome, a cegueira dos olhos 

ou do coração, 

Deus que nos moves para a adoração 

e o louvor neste fim de tarde 

e que alumias o mundo. 


