
 
 
Advento em Família 

 
Preparar o Natal 

pelas virtudes 
 

Viver bem é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o 
proceder [...], de tal modo que se lhe dedica um amor incorrupto e íntegro 
(pela temperança), que mal algum poderá abalar (fortaleza), que a ninguém 
mais serve (justiça), que cuida de discernir todas as coisas para não se deixar 
surpreender pela astúcia e pela mentira (prudência). 

Catecismo da Igreja Católica, 1809  



1º Domingo do Advento 

 
Que os vossos corações não 

fiquem insensíveis 
 
 

A virtude da Temperança 
 

A temperança é a virtude moral que modera a atracção dos prazeres e 
proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da 
vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. 
A pessoa temperante orienta para o bem os apetites sensíveis, guarda uma 
sã discrição e não se deixa arrastar pelas paixões do coração. A temperança é 
muitas vezes louvada no Antigo Testamento: «Não te deixes levar pelas tuas 
más inclinações e refreia os teus apetites» (Sir 18, 30). No Novo Testamento, 
é chamada «moderação», ou «sobriedade». Devemos «viver com 
moderação, justiça e piedade no mundo presente» (Tt 2, 12). 

Catecismo da Igreja Católica, 1809  



Oração para pedir a bênção da Coroa do Advento 

Pres.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
Pres.: O nosso auxílio é o nome do Senhor. 
Todos: Que fez o céu a terra. 
Pres.: A terra, Senhor, alegra-se nestes dias, 
e sua Igreja transborda de gozo 
diante de seu Filho, o Senhor Jesus, 
que se mora como luz esplendorosa, 
para iluminar aos que jazem nas trevas, 
da ignorância, da dor e do pecado. 
Esperançoso em sua vinda, 
seu povo preparou esta coroa 
com o Ramos do bosque e a adornou com luzes. 
Agora, que iremos começar 
o tempo de preparação 
para a vinda de seu Filho, 
te pedimos, Senhor, 
que, enquanto se acrescenta cada dia 
o esplendor desta coroa, com novas luzes, 
nos ilumine 
com o esplendor daquele que, 
por ser a Luz do mundo, 
iluminará todas as escuridões. 
Pedimos isso por Ele mesmo 
que vive e reina pelos séculos dos séculos. 
Todos: Amém. 

 
Pres.: Vamos acender a primeira vela da Coroa do Advento. A luz nascente nos 

conclama a refletir e aprofundar a proximidade do Natal, onde Cristo, Salvador e Luz do 
mundo brilhará para a humanidade. Lembra ainda o perdão concedido a Adão e Eva. A 
cor roxa nos recorda nossa atitude de vigilância diante da espera do Senhor que virá. 
 
Canto para acender a primeira vela 
 

Uma vela se acende no caminho a iluminar. 
Preparemos nossa casa é Jesus quem vai chegar. 
No advento a tua vinda nós queremos preparar. 
Vem, Senhor, que é Teu Natal, vem nascer em nosso lar. (Bis). 

 
Oração 

 
Leitor: Que esta coroa nos ajude a preparar os corações de cada membro desta 

família para sua chegada no dia de Natal. 
Todos: Pedimos-Te, Senhor. 
Leitor: Damos graças, Senhor, por nos enviar seu Filho para nos salvar e lhe 

pedimos ajuda para preparar nosso coração para a Vinda de Cristo, especialmente pela 
virtude da temperança. 

Todos: Bendito seja Deus para sempre. Amém. 
 
Preparação para o Evangelho 



 
Leitor: Todo sinal é dado como aviso e preparação para o que vai acontecer. A 

natureza tem essa disposição, por exemplo, no que caracteriza a chegada de cada 
estação como a chuva que antecipa o outono. Na História da Salvação todo sinal, além 
de ser dado como aviso e preparação para o que vai acontecer, comunica sempre um 
evento de ordem superior e não meramente natural ou histórico. Assim sendo a fé é o 
primeiro pressuposto para a percepção de tais sinais como eles devem ser percebidos e 
para a finalidade para a qual apontam. Mas a fé é apenas a primeira condição, existe 
uma outra condição indispensável. É o que vamos meditar neste primeiro domingo do 
advento. 
 
Evangelho (Lc 21,25-28.34-36) 
 
25“Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, 
com pavor do barulho do mar e das ondas. 26Os homens vão desmaiar de medo, só em 
pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. 27Então 
eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e 
glória. 28Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, 
porque a vossa libertação está próxima. 34Tomai cuidado para que vossos corações não 
fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse 
dia não caia de repente sobre vós; 35pois esse dia cairá como uma armadilha sobre 
todos os habitantes de toda a terra. 36Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a 
fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé 
diante do Filho do Homem”. 
 
Meditação: Que os vossos corações não fiquem insensíveis 
 

A reação dos homens diante da Vinda Gloriosa de Jesus no fim dos tempos é 
descrita em dois modos diferentes: primeiro, haverá aqueles que sentirão medo até as 
entranhas ao ponto da perda dos sentidos (v. 26); e, segundo, aqueles que estarão de pé 
e de cabeça erguida não obstante as inúmeras provas (v. 28) – e esta será a condição de 
todos os eleitos. Por isso São Lucas trata a Parusia e os eventos que acontecerão antes 
da Vinda Gloriosa de Nosso Senhor de modo muito positivo em relação aos fiéis. 

Três são as advertências que faz o Divino Mestre em relação a preparação para 
Sua Vinda: a gula, a embriaguez e as preocupações da vida. Todas essas advertências 
tratam de apego aos bens criados, que deveriam estar a serviço do homem e não 
escravizá-lo. 

Por detrás deste apelo do Evangelho de desapegar-se das coisas do mundo que 
tornam o coração cada vez mais insensível para as coisas de Deus esconde-se nas 
entrelinhas a virtude moral da temperança como arma eficaz para a constante vigilância 
e oração. Assim define a temperança o Catecismo da Igreja Católica: “A temperança é a 
virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos 
bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos 
nos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem os apetites 
sensíveis, guarda uma sã discrição e não se deixa arrastar pelas paixões do coração” (§ 
1809). 

A temperança traz consigo outras conquistas e virtudes, tais como a honestidade, 
a abstinência, o jejum, a sobriedade, a castidade, a virgindade, a continência, a 
clemência e a mansidão, a modéstia e o pudor, a pureza, etc. A vida virtuosa é caminhar 
na perfeição. É procurar fazer tudo do melhor modo possível tendo em vista agradar a 



Deus e cumprir com a finalidade da nossa existência neste mundo: a glória de Deus. 
Toda vez que o homem progride na virtude está dando glória a Deus, consolidando em 
si a vida cristã e se preparando para a Vinda do Senhor. 

 
 

Propósito para o Natal 
 
 Um ato de temperança para a Noite de Natal. 
 
Oração final 
 

Pres.: Ó Deus todo-poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir 
o Reino Celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo 
que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  

Todos: Amém. 
 
Oração à Nossa Senhora 
 

Leitor: Doce Virgem Maria, cujo coração foi por Deus preparado para morada 
do Verbo feito carne pelas inefáveis alegrias da expectação de vosso santíssimo parto, 
ensinai-nos as disposições perfeitas de uma íntegra pureza no corpo e na alma, de uma 
humildade profunda no espírito e no coração, de um ardente e sincero desejo de união 
com Deus, para que o meigo fruto de vossas benditas entranhas, venha a nascer 
misericordiosamente em nossos corações, a eles trazendo a abundância dos dons 
divinos, para redenção dos nossos pecados, santificação de nossa vida e obtenção de 
nossa coroa no Paraíso, em vossa companhia. Assim seja.  Amém. 

Pres.: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
Pres.: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Todos: Para sempre seja louvado! 

 
  



2º Domingo do Advento 

 
Um dever de justiça: 

preparai  
o caminho do Senhor 

 
A Virtude da Justiça 

 

A justiça é a virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar 
a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se 
«virtude da religião». Para com os homens, a justiça leva a respeitar os 
direitos de cada qual e a estabelecer, nas relações humanas, a harmonia que 
promove a equidade em relação às pessoas e ao bem comum. O homem 
justo, tantas vezes evocado nos livros santos, distingue-se pela rectidão 
habitual dos seus pensamentos e da sua conduta para com o próximo. «Não 
cometerás injustiças nos julgamentos. Não favorecerás o pobre, nem serás 
complacente para com os poderosos. Julgarás o teu próximo com 
imparcialidade» (Lv 19, 15). «Senhores, dai aos vossos escravos o que é justo 
e equitativo, considerando que também vós tendes um Senhor no céu» (Cl 4, 
1). 

Catecismo da Igreja Católica, 1807  



Oração Inicial 

Pres.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
Pres.: O nosso auxílio é o nome do Senhor. 
Todos: Que fez o céu a terra. 

 
Pres.: Vamos acender a segunda vela de nossa coroa. O Senhor está cada vez 

mais próximo de nós e devemos nos preparar dignamente para recebê-lo em nossos 
corações. Façamos um momento de silêncio para elevar nossa oração ao Senhor. 
 
Canto para acender a primeira vela 
 
A segunda vela acessa vem a vida clarear. 
Rejeitemos, pois, as trevas, é Jesus quem vai chegar. 
 
No advento a tua vinda nós queremos preparar. 
Vem, Senhor, que é Teu Natal, vem nascer em nosso lar. (Bis). 
 
Oração 

 
Leitor: Pedimos-Te, Senhor, que ajudes a não nos afastarmos de Ti pelas coisas 

materiais, as pressas, os presentes. 
Todos: Pedimos-Te que nos ajudeis a viver próximos a Ti nestes dias e sempre. 
Leitor: Damos graças Senhor por nos mandar a Seu Filho a nos salvar e pedimos 

ajuda para preparar nosso coração para Sua vinda. Especialmente pela virtude da justiça. 
Todos: Bendito seja Deus para sempre. Amém. 

 
Preparação para o Evangelho  
 

João Batista surge na esteira dos profetas. Assim tem início a sua missão num 
contexto histórico, é verdade, mas uma missão que transcende tal contexto: trata-se do 
precursor da entronização do Eterno no tempo e sua obra de redenção da humanidade. 
Por isso do deserto se dirigirá para o Jordão e dali sua pregação ressoará inclusive nos 
palácios das autoridades em Israel. 
 
Evangelho (Lc 3,1-6) 
 
1No décimo quinto ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era 
governador da Judeia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe, as regiões da 
Itureia e Traconítide, e Lisânias a Abilene; 2quando Anás e Caifás eram sumos 
sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no 
deserto. 3E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão 
para o perdão dos pecados,4como está escrito no Livro das palavras do profeta Isaías: 
“Esta é a voz daquele que grita no deserto: ‘preparai o caminho do Senhor, endireitai 
suas veredas. 5Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas; as 
passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. 6E todas 
as pessoas verão a salvação de Deus’”. 
 
Meditação: Um dever de justiça: Preparai o caminho do Senhor. 
 



O batismo de João é de penitência, o de Cristo, para a remissão dos pecados. O 
primeiro prepara para a graça que será concedida e efusivamente no segundo. “Os 
persuadia a fazer penitência para que pudessem alcançar com mais facilidade o perdão 
subsequente, crendo em Jesus Cristo” (São João Crisóstomo. Homiliae in Mattaeum. 
Hom. 10). Pois, “São João como tipo da Lei, podia denunciar o pecado, mas não 
perdoá-lo” (apud. São Tomás de Aquino. Catena Aurea). Deste modo, Deus realiza Sua 
justiça dando o que é próprio do Seu Ser dar ao homem o perdão e a graça. O homem 
deve, de sua parte, realizar a justiça para com Deus dando-Lhe o que é direito Dele 
receber e o que é dever do homem dar-lhe. Por isso diz “preparai o caminho do Senhor”. 

A virtude da justiça é assim definida por São Tomás de Aquino: “consiste na 
disposição consciente, duradoura e irrevogável da vontade, mediante a qual se dá a cada 
um tudo o que lhe pertence” (Suma Teológica. II-II. q. 58. a.1). Anexa a virtude da 
justiça está a virtude de religião que abrange todos os deveres para com Deus (q. 80. a. 
1). É assim chamada porque constitui o vínculo que deve ligar o homem com Deus (q. 
81. a. 1-5) e converte a vida do homem em um ato de culto permanente (q. 81. a. 7-8). 
São Tomás resume os atos de religião na santidade, diz ele, “porque é santo o homem 
cuja vida de transforma num ato de religião” (q. 81, a. 8). 

A justiça para com Deus é uma resposta de fé e amor do homem a justiça que 
Deus realizou para com ele. A indicação de como o homem deve realizar a justiça para 
com Deus está mais que apontada pelas Escrituras e pela pedagogia com a qual a Igreja 
as insere nesta liturgia: conversão, penitência, devoção e oração. 
 
Propósito para o Natal 
 
 Escolher um ato de justiça para com Deus e vivenciá-lo como preparação para o 
Natal. 
 
Oração final 
 

Pres.: Concedei, Deus Onipotente e Misericordioso, que os cuidados deste 
mundo não sejam obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, 
mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória. Ele que é 
Deus convosco na unidade do Espírito Santo.  

Todos: Amém. 
 

Oração à Nossa Senhora 
 

Leitor: Doce Virgem Maria, cujo coração foi por Deus preparado para morada 
do Verbo feito carne pelas inefáveis alegrias da expectação de vosso santíssimo parto, 
ensinai-nos as disposições perfeitas de uma íntegra pureza no corpo e na alma, de uma 
humildade profunda no espírito e no coração, de um ardente e sincero desejo de união 
com Deus, para que o meigo fruto de vossas benditas entranhas, venha a nascer 
misericordiosamente em nossos corações, a eles trazendo a abundância dos dons 
divinos, para redenção dos nossos pecados, santificação de nossa vida e obtenção de 
nossa coroa no Paraíso, em vossa companhia. Assim seja.  Amém. 

Pres.: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
Pres.: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Todos: Para sempre seja louvado! 

  



3º Domingo do Advento 

 
Prudência:  

e nós, o que devemos fazer? 
 

A Virtude da Prudência 
 

A prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir, em 
qualquer circunstância, o nosso verdadeiro bem e para escolher os justos 
meios de o atingir. «O homem prudente vigia os seus passos» (Pr 14, 
15). «Sede ponderados e comedidos, para poderdes orar» (1 Pe 4, 7). A 
prudência é a «recta norma da acção», escreve São Tomás (62) seguindo 
Aristóteles. Não se confunde, nem com a timidez ou o medo, nem com a 
duplicidade ou dissimulação. É chamada «auriga virtutum – condutor das 
virtudes», porque guia as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. 
É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem 
prudente decide e ordena a sua conduta segundo este juízo. Graças a esta 
virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e 
ultrapassamos as dúvidas sobre o bem a fazer e o mal a evitar. 

Catecismo da Igreja Católica, 1806  



Oração inicial 

Pres.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
Pres.: O nosso auxílio é o nome do Senhor. 
Todos: Que fez o céu a terra. 
Pres.: Já estamos na terceira semana do Advento: aumenta nossa alegria e nosso 

júbilo pela vinda do Senhor Jesus, que está cada vez mais próximo de nós. Vamos 
acender a terceira vela de nossa coroa de Advento. O Senhor está mais próximo de nós e 
nos ilumina cada vez mais. Abramos nosso coração, que muitas vezes está em trevas, à 
luz admirável de seu amor. Meditemos e peçamos a virtude da prudência. 

 
Canto para acender a terceira vela (rosa) 
 
Na terceira vela temos a esperança a crepitar. 
Nossa fé se reanima é Jesus quem vai chegar. 
 
No advento a tua vinda nós queremos preparar. 
Vem, Senhor, que é Teu Natal, vem nascer em nosso lar. (Bis). 
 
Oração 

 
Leitor: Pedimos Senhor nos ajude a cumprir com seus mandamentos para poder 

nos aproximar de Ti durante toda nossa vida. 
Todos: Senhor, atendei a nossa prece. 
Leitor: Damos graças Senhor por nos deixar um caminho a seguir com seus 

mandamentos e pedimos que nos ajude a cumpri-los para preparar nosso coração para 
sua vinda. 

Todos: Bendito seja Deus para sempre. Amém. 
 
Preparação para o Evangelho 
 

Este domingo é marcado pela alegria. De diversos modos a alegria a qual 
convida a Igreja é expressa através da pedagogia litúrgica: desde o tom das leituras que 
convidam a alegria, até a cor rósea dos paramentos que atenua o roxo dos outros 
domingos. Além do que a própria aproximação da Solenidade do Natal já sinaliza a 
alegria. 

A voz do Precursor já se fazia bradar desde o deserto, para onde multidões 
estavam acorrendo para ouvir suas palavras e receber um batismo de penitência. Mas 
não se tratava de mero ritual externo, como talvez estivessem acostumados os judeus 
com as minúcias da Lei, e sim de verdadeira mudança de vida. Esta sabedoria que 
traduzirá a pregação em comportamento será ditada pela virtude da prudência, tão 
necessária na aquisição das outras virtudes assim como para não errar a direção do 
caminho apontado por São João Batista que é o próprio Nosso Senhor. 
 
Evangelho (Lc 3,10-18) 
 
Naquele tempo, 10as multidões perguntavam a João: “Que devemos fazer?” 11João 
respondia: “Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem; e quem tiver comida, 
faça o mesmo!” 12Foram também para o batismo cobradores de impostos, e 
perguntaram a João: “Mestre, que devemos fazer?” 13João respondeu: “Não cobreis 
mais do que foi estabelecido”. 14Havia também soldados que perguntavam: “E nós, que 



devemos fazer?” João respondia: “Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais 
falsas acusações; ficai satisfeitos com o vosso salário!” 15O povo estava na expectativa 
e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. 16Por isso, João 
declarou a todos: “Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. 
Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito 
Santo e no fogo. 17Ele virá com a pá na mão: vai limpar sua eira e recolher o trigo no 
celeiro; mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga”. 18E ainda de muitos 
outros modos, João anunciava ao povo a Boa-Nova. 
 
Meditação: Prudência: E nós, o que devemos fazer? 
 

A pregação quando penetra mentes e corações produz uma reação. E essa reação 
é vista na pergunta que voltará como um refrão na passagem do Evangelho hodierna: O 
que devemos fazer? 

Na fala de São João estava também o desvelamento do pecado de cada um, 
como era a situação dos cobradores de impostos (cf Lc 19,1-10) que não obstante as 
taxas que deveriam administrar fossem já estipuladas pelo Império Romano, estes como 
gestores da cobrança, exigiam ainda mais, com o fim de enriquecerem-se à custa do 
povo israelita. E com os soldados, sem banir o princípio da autoridade rejeita o abuso do 
poder.  

São João não repele as diversas categorias de pessoas que vem a si e tampouco 
apazigua por respeito humano o estado daquelas pobres almas, mas as tendo colocado 
diante do Juízo de Deus que estava perto. São João obrigou todas essas categorias de 
pessoas a mudar de vida porque sua palavra tinha um grande impacto e não se tratava de 
qualquer voz, mas daquela que precedia o Verbo Eterno. 

O Precursor exorta seus ouvintes a que vivam uma vida virtuosa, pois é a virtude 
que torna bom aquele que a possui, e boa a obra que faz (Suma Teológica. q. 47. a. 4). 
A virtude é a resposta ao discurso moral, é a ressonância da sua pregação e da acolhida 
do Reino iminente por parte dos seus ouvintes. E faz-se nítido no comportamento e nas 
palavras do Batista assim como na orientação que dá a cada categoria de pessoas que a 
ele se dirige aquela que é nomeada auriga virtutum, isto é, a virtude da prudência. 

Assim como sem a virtude da prudência é impossível orientar-se no caminho das 
demais virtudes, sem ela é igualmente impossível acolher e traduzir na vida o brado do 
Precursor: “Preparai o caminho do Senhor” endireitando as veredas, aplainando os 
montes e aterrando os vales (cf Lc 3,4-5). É ela que dá a sabedoria prática da vida cristã, 
proporcionando traduzir em atos os mandamentos da Lei de Deus e praticá-los sob a 
ação da graça. 
 
Propósito para o Natal 
 
 Analisar os próprios atos, pedir a virtude da prudência e fazer algum propósito 
após análise e oração. 
 
Oração final 
 

Pres.: Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo esperar fielmente o 
Natal do Senhor, fazei-nos chegar às solenidades da nossa salvação e celebrá-las com 
renovada alegria. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 



 
Oração à Nossa Senhora 
 

Leitor: Doce Virgem Maria, cujo coração foi por Deus preparado para morada 
do Verbo feito carne pelas inefáveis alegrias da expectação de vosso santíssimo parto, 
ensinai-nos as disposições perfeitas de uma íntegra pureza no corpo e na alma, de uma 
humildade profunda no espírito e no coração, de um ardente e sincero desejo de união 
com Deus, para que o meigo fruto de vossas benditas entranhas, venha a nascer 
misericordiosamente em nossos corações, a eles trazendo a abundância dos dons 
divinos, para redenção dos nossos pecados, santificação de nossa vida e obtenção de 
nossa coroa no Paraíso, em vossa companhia. Assim seja.  Amém. 

Pres.: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
Pres.: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Todos: Para sempre seja louvado! 

  



4º Domingo do Advento 

 
Fortaleza: 

subir apressadamente,  
não obstante os sacrifícios 

 
A Virtude da Fortaleza 

 

A fortaleza é a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a 
firmeza e a constância na prossecução do bem. Torna firme a decisão de 
resistir às tentações e de superar os obstáculos na vida moral. A virtude da 
fortaleza dá capacidade para vencer o medo, mesmo da morte, e enfrentar a 
provação e as perseguições. Dispõe a ir até à renúncia e ao sacrifício da 
própria vida, na defesa duma causa justa. «O Senhor é a minha fortaleza e a 
minha glória» (Sl 118, 14). «No mundo haveis de sofrer tribulações: mas 
tende coragem! Eu venci o mundo!» (Jo 16, 33). 

Catecismo da Igreja Católica, 1808  



Oração Inicial 

Pres.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
Pres.: O nosso auxílio é o nome do Senhor. 
Todos: Que fez o céu a terra. 
Pres.: Alegremo-nos porque o Senhor está perto de nós e vem trazer a 

reconciliação. Acenderemos a quarta e última vela de nossa coroa. Que este símbolo nos 
recorde a proximidade da vinda do Senhor Jesus, que vem a nos trazer alegria e 
esperança. Meditemos e peçamos a virtude da fortaleza. 

 
Canto para acender a primeira vela 
 
Eis a luz da quarta vela, um clarão se faz brilhar. 
Bate forte o coração, é Jesus quem vai chegar. 
 
No advento a tua vinda nós queremos preparar. 
Vem, Senhor, que é Teu Natal, vem nascer em nosso lar. (Bis). 
 
Oração 

 
Leitor: Senhor, pedimos que nos ajude a estar sempre dispostos a dar um "sim" 

ao que nos peça em nossas vidas. 
Todos: Pedimos-Te, Senhor. 
Leitor: Damos graças, Senhor, por ter enviado seu Filho a nos salvar e por nos 

dar uma Mãe no Céu. A quem suplicamos por intercessão a virtude da fortaleza. 
Todos: Bendito seja Deus para sempre. Amém. 

 
Preparação para o Evangelho  
 

A vida do homem sobre a terra é feita de sacrifícios, desde o dia que nasce até a 
morte. Uns mais, outros menos, se é possível medir o sacrifício, mas a verdade é que 
mais cedo ou mais tarde todo homem será chamado a fazer ou passar por sacrifícios. 
Mas como enfrentar e abraçar o que somos muitos mais propensos a evitar e querer 
fugir e ainda sim tirar algum benefício? As adversidades podem nos levar ao encontro 
do Salvador? 

O que haveria de fazer uma jovem, como era Nossa Senhora àquela altura, 
atravessando o deserto desde Nazaré até Ain Karin, e correndo riscos, além do desgaste 
físico pelo cansaço da viagem e das intempéries próprias daquela região, indo ao 
encontro do ancião casal São Zacarias e Santa Isabel? A explicação mais comum é a do 
serviço à parenta por quem certamente nutria grande consideração e afeto. Porém seria 
muito pouco satisfatória se tratando da Virgem Maria e tudo que a movia. Haveria então 
outras razões para a visitação? O que nos mostra a Virgem Maria às vésperas do Natal 
de Nosso Senhor tomando a atitude de empreender tal viagem? 
 
Evangelho (Lc 1,39-45) 
 
39Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, 
a uma cidade da Judeia. 40Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou 
Isabel. 41Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e 
Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 42Com um grande grito exclamou: “Bendita és tu 
entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! 43Como posso merecer que a mãe 



do meu Senhor me venha visitar? 44Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, 
a criança pulou de alegria no meu ventre. 45Bem-aventurada aquela que acreditou, 
porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu”. 
 
Meditação: Fortaleza: Subir apressadamente não obstante os sacrifícios. 
 

Tal disposição da Virgem em fazer perfeitamente a vontade de Deus teve origem 
na mais perfeita virtude da fé e da contemplação, assim ela foi capaz de superar, 
remover os obstáculos e não temer os perigos da viagem pelo deserto pelo desejo de 
agradar a Deus fazendo a Sua vontade. O que era sacrifício transformou-se em júbilo e 
gozo, como diz Santo Ambrósio: “Cheia já totalmente de Deus, para onde havia de se 
dirigir senão para as alturas? A graça do Espírito Santo ignora a lentidão. Depressa se 
manifestam os benefícios da chegada de Maria e da presença do Senhor, pois logo que 
Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou de alegria no seu seio e Isabel ficou 
cheia do Espírito Santo”. 

O segundo elogio de Isabel a Maria “bem-aventurada aquela que acreditou” 
deixa patente que Maria não vai verificar o sinal, mas ali chega confiando no 
cumprimento da promessa. Maria Santíssima nunca vacilou na fé (Catecismo da Igreja 
Católica, 149). Assim podemos dizer que a fé é o motor da fortaleza e a humildade o 
seu regulador. 

Aquele deserto atravessado e aquela montanha subida era sinal de um deserto da 
alma e de uma outra montanha, assim como o serviço prestado a Isabel seria sinal de um 
outro muito maior prestado também em razão da fé, esperança e caridade à toda 
humanidade: todos e cada evento da Paixão até o sacrifício mortal do Calvário, onde 
todas as virtudes são elevadas a um altíssimo grau, onde a fortaleza de Maria Santíssima 
tendo sido cada vez maior e mais intensa durante toda sua vida, dará ali supremo 
testemunho de segurança, firmeza e constância, vencerá o medo, inclusive da morte e 
suportará as provações e perseguições ali sumamente intensificadas. A Visitação era 
uma seta que apontava a direção que seguiria a Virgem Maria dando testemunho cada 
vez mais abrasado da fortaleza. 
 
Propósito para o Natal 
 
Rezar pedindo a Nossa Senhora a virtude da fortaleza, especialmente para os tempos 
que estamos vivendo no qual os cristãos são cada vez mais perseguidos. 
 
Oração final 
 

Pres.: Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela 
anunciação do Anjo conhecemos a encarnação de Cristo vosso Filho, pela sua paixão e 
morte na cruz alcancemos a glória da ressurreição. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 
 

Oração à Nossa Senhora 
 

Leitor: Doce Virgem Maria, cujo coração foi por Deus preparado para morada 
do Verbo feito carne pelas inefáveis alegrias da expectação de vosso santíssimo parto, 
ensinai-nos as disposições perfeitas de uma íntegra pureza no corpo e na alma, de uma 
humildade profunda no espírito e no coração, de um ardente e sincero desejo de união 



com Deus, para que o meigo fruto de vossas benditas entranhas, venha a nascer 
misericordiosamente em nossos corações, a eles trazendo a abundância dos dons 
divinos, para redenção dos nossos pecados, santificação de nossa vida e obtenção de 
nossa coroa no Paraíso, em vossa companhia. Assim seja.  Amém. 

Pres.: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
Pres.: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Todos: Para sempre seja louvado! 

 

  



Caro(a) irmão(ã)! 

 

Nossa amada paróquia deseja a você e toda sua família 
um Santo e Feliz Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo e um ano 
novo da Graça repleto de bênçãos de dádivas do Céu! 

Obrigado por estar conosco neste ano que passou! Em 
2022 temos muitos projetos no coração e sua presença, oração 
e apoio é muito importante para nós! 

 

Salve Maria! 

 

Pe. Alexandre Alessio, CR 

Pároco 

 

Pe. Ricardo Michelin, CR 

Vigário 


