
 

 

ADVENTO: Isaías! Anuncia o messias e consola o povo meu! 

A Igreja celebra sua liturgia numa caminhada festiva nesta vida no desejo de 

poder levar a todos a participar plenamente das alegrias celestes e no que se 

chama Tempo Litúrgico, celebra em cada Tempo os mistérios da vida litúrgica 

do cristão. Iniciamos recentemente o Tempo forte do Advento, tempo este que 

nos prepara para o Mistério da Encarnação, o Natal do Senhor. São quatro 

semanas. Nas duas primeiras recordamos a vinda futura e definitiva do Senhor 

que aguardamos na feliz expectativa de  “um novo céu e uma nova terra” (Ap 

21,1); nas duas últimas semanas nos insere no mistério da sua vinda primeira. 

“Vinde, Senhor Jesus” é o refrão que vai acompanhar a nossa liturgia durante 

este período.  A cor que predomina este tempo é o roxo e existe uma 

sobriedade nos cantos e nas ornamentações.  O Profeta Isaías, João Batista e 

Maria são as figuras marcantes na liturgia da Palavra e nos guiam nesta 

preparação para a vinda do Senhor.  A Igreja nos convida a meditar a 

espiritualidade do advento nas palavras dos dois prefácios da liturgia 

eucarística, onde diz recordando as suas duas vindas: “Revestido da nossa 

fragilidade, ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e 

abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, ele virá uma 

segunda vez para conceder-nos os bens outrora prometidos e que hoje 

vigilantes esperamos”  e ainda a dupla espera: “Foi ele que os profetas 

predisseram, a Virgem esperou com amor de mãe, João anunciou estar 

próximo e mostrou presente entre os homens. É ele que nos dá a alegria, de 

nos prepararmos desde agora para o mistério do seu Natal, a fim de encontrar-

nos em oração e celebrando os seus louvores”.  Um símbolo que nos 

acompanhará é a Coroa do Advento feita geralmente em forma circular e com 

folhagens verdes que representam a eternidade e a esperança. Possui 4 velas 

que são acendidas uma a cada domingo, geralmente nas cores verde (a 

esperança dos profetas) , vermelha (amor de Deus e a anunciação feita por 

João Batista), roxa ( a alegria da chegada do Senhor que se aproxima) e 

branca ( a luz que vem da Virgem Maria). Advento é tempo de espera confiante 

é tempo de conclamar “Isaías” para anunciar o Messias que vem e que vem 

para consolar o seu povo. Preparemos o Natal do Senhor, vivenciando 



intensamente este tempo do Advento. Que o nosso coração seja revestido de 

amor verdadeiro para acolher o Cristo que veio, que vem e que virá. 


