
Roteiro de Oração do

Advento
1º Domingo

Ficai atentos e vigiai!



Apresentação do dia: 
Querido e querida jovem, hoje damos início a 
um bonito percurso de oração. Em unidade 
com tantos e tantas jovens que farão este 
caminho, cada um de suas casas, vamos re-
zar as belezas e mistérios destes tempos 
tão favoráveis do nosso novo ano litúrgico 
que se inicia: o Advento e o Natal do Se-
nhor. São tempos propícios para nos abrir-
mos à esperança, que nasce da certeza de 
que Cristo vem todos os dias na nossa vida. 
Esta certeza nos induz a olhar com confian-
ça para o futuro, mesmo que tantas vezes 
possa parecer tão incerto. Ao nos preparar-
mos para acolher a Deus, que assume nos-
sa humanidade através da simplicidade de 
uma criança, experimentamos uma força e 
uma paz inquieta, que nos impulsionam a 
espalhar o amor, que recebemos deste Deus 
tão generoso e amoroso, a nossos irmãos 
e irmãs, principalmente os mais pobres e 
marginalizados.



Nesta sintonia, somos chamados e chama-
das também a rezar este tempo a partir da 
contemplação do presépio, tradição bonita 
das nossas famílias, que através da repre-
sentação tão afetiva do Natal, nos convida 
a nos colocarmos espiritualmente a cami-
nho. Em cada dia deste Roteiro de Oração 
do Advento, vamos olhar com carinho cada 
símbolo que faz parte desta bonita arte de-
vocional. Neste primeiro domingo, nos debru-
cemos sobre a figura dos animais que com-
põem a cena do nascimento do Menino, tal 
como as paisagens que os acolhem: monta-
nhas, os riachos, céu estrelado. Assim lem-
bramos, como preanunciaram os profetas, 
que toda a Criação participa na festa da vin-
da do Messias. Que este sinal do presépio 
nos ajude a lembrar de cuidar com carinho 
da Casa Comum que abriga a cada um de 
nós e que segue sendo um lugar teológico 
onde o Cristo se manifesta e nos visita. 

Música
“Senhor, Vem Salvar Teu Povo” 

https://bit.ly/SenhorVemSalvarTeuPovo



Texto bíblico Mc 13, 33-37
33Prestem atenção! Não fiquem dormindo, 
porque vocês não sabem quando vai ser o 
momento. 34Vai acontecer como a um ho-
mem que partiu para o estrangeiro. Ele dei-
xou a casa, distribuiu a tarefa a cada um 
dos empregados, e mandou o porteiro ficar 
vigiando. 35Vigiem, portanto, porque vocês 
não sabem quando o dono da casa vai voltar; 
pode ser à tarde, à meia-noite, de madrugada 
ou pelo amanhecer. 36Se ele vier de repente, 
não deve encontrá-los dormindo. 37O que eu 
digo a vocês, digo a todos: Fiquem vigiando.

Reflexão
(Papa Francisco, Oração do Angelus em 3 
de dezembro de 2017, adaptado)

Hoje começamos o caminho do Advento, 
que culminará no Natal. O Advento é o tem-
po que nos é concedido para acolher o Se-
nhor que vem ao nosso encontro, também 
para verificar o nosso desejo de Deus, para 
olhar em frente e nos preparar ao regresso 
de Cristo. Ele voltará a nós na festa do Na-
tal, quando fizermos memória da sua vinda 
histórica na humildade da condição humana; 
mas vem dentro de nós todas as vezes que  
estamos dispostos a recebê-lo.



No Evangelho Jesus exorta a prestar aten-
ção e a vigiar, a fim de estarmos prontos 
para o acolher no momento do regresso.

A pessoa atenta é a que, em meio ao baru-
lho do mundo, não se deixa tomar pela dis-
tração ou pela superficialidade, mas vive de 
maneira plena e consciente, com uma preo-
cupação voltada antes de tudo aos outros. 
Com esta atitude percebemos as lágrimas 
e as necessidades do próximo e podemos 
dar-nos conta também das suas capacida-
des e qualidades humanas e espirituais. A 
pessoa atenta também se preocupa com o 
mundo, procurando contrastar a indiferença 
e a crueldade presentes nele, e alegrando-
-se pelos tesouros de beleza que contudo 
existem e devem ser preservados. Trata-se 
de ter um olhar de compreensão para reco-
nhecer quer as misérias e as pobrezas dos 
indivíduos e da sociedade, quer a riqueza es-
condida nas pequenas coisas de cada dia, 
precisamente ali onde nos colocou o Senhor.

A pessoa vigilante é a que aceita o convite a 
vigiar, ou seja, a não se deixar dominar pelo 
sono do desencorajamento, da falta de es-
perança, da desilusão; e ao mesmo tempo, 
rejeita a solicitação de tantas vaidades de 



que o mundo está cheio e atrás das quais, 
por vezes, se sacrificam tempo e serenida-
de pessoal e familiar.

Estar atentos e vigilantes são os pressu-
postos para não continuar a “desviar para 
longe dos caminhos do Senhor”, perdidos 
nos nossos pecados e nas nossas infideli-
dades; estar atentos e ser vigilantes são as 
condições para permitir que Deus irrompa 
na nossa existência, para lhe restituir sig-
nificado e valor com a sua presença cheia 
de bondade e ternura. 

Pontos para Oração
• Como está meu coração nesse momento 

de espera, de expectativa?

• A liturgia dá a certeza do nascimento do 
menino Jesus, que chega discreto, que 
chega sem fazer barulho, mas que trans-
borda amor desde seu nascimento. E o 
que irá (re)nascer em mim a partir da ex-
periência desse ano tão atípico?

• Para quais realidades Deus me chama a 
uma atitude de atenção e vigilância? 

Pai Nosso



Canto final
“Oh, Vem Senhor”
https://bit.ly/OhVemSenhor

Monte seu presépio! 
Nesse roteiro trazemos algumas reflexões 
sobre os elementos do presépio. E fazemos 
o convite para também montar em sua casa, 
durante os domingos do Advento. Não se 
preocupe se você não tem um presépio em 
casa. Não precisa comprar. Pode usar sua 
criatividade e materiais ao alcance do dia-
-a-dia para construir: materiais recicláveis, 
desenhos etc.




