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O que é o Advento?
O Advento marca o início do ano da 
Igreja. O Advento é composto pelos 
quatro domingos antes do Natal. Em 
outras palavras, quanto mais entramos 
no Advento, mais perto estaremos 
do Dia do Natal. Para os cristãos, 
o Primeiro Domingo no Advento é 
como se fosse “Dia de Ano Novo” no 
calendário da Igreja.

Por que celebramos o Advento?
A palavra Advento significa “vinda”. Durante o Advento, nos 
preparamos para a vinda daquele que nasceu no primeiro 
Natal numa estrebaria. Nos preparamos para aquele que 
nos salvou dos pecados, da morte e do poder do diabo: 
nosso Senhor Jesus Cristo! Que maravilhoso e emocionante 
momento de preparação!
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Pais, professores de escola dominical e ensino 
pré-confirmatório: Em casa, na escola dominical ou 
no ensino pré-confirmatório, para ajudar seus filhos/
alunos a se prepararem melhor para o nascimento de 
Jesus, procure utilizar um livro devocional de Advento 
providenciado pela igreja para devoções na família.
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O que é a coroa  
de Advento?
A coroa de Advento é o 
círculo de velas (com ou sem 
galhos verdes) que você vê 
na igreja durante o período do 
Advento. Algumas coroas de Advento são 
penduradas, e já outras são colocadas sobre um suporte. Seja 
como for, a coroa de Advento é uma das coisas maravilhosas 
que você verá na igreja durante o Advento. 

Como utilizamos a coroa de Advento?
Era costume usar a coroa de Advento nas casas para ajudar a 
contar as quatro semanas de Advento. Hoje você vê a coroa 
tanto nos lares como na igreja. A cada domingo de Advento, 
uma nova vela é acesa. Por exemplo, durante a primeira 
semana de Advento, somente uma vela é acesa. Durante a 
segunda semana, duas velas são acesas. Fazemos isso para 
lembrar e preparar a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo, a 
Luz do mundo!

Pais, professores de escola dominical e ensino 
pré-confirmatório: Permita que seus filhos/alunos 
olhem mais de perto a coroa de Advento. Lembre-os 
de serem reverentes nos lugares santos de Deus. Nesta 
época, procure usar uma coroa de Advento em casa 
para as devoções em família. Ela também pode ser usada 
na escola dominical e no ensino pré-confirmatório. Na 
dúvida, pergunte ao pastor.
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O Advento de Cristo
Como você deve estar lembrado, a 
palavra Advento significa “vinda”. 
Durante a época do Advento, nos 
preparamos para a vinda de Jesus 
no Natal. Mas esta não é a única 
vinda de Jesus sobre a qual ouvimos 
na história do Advento. 

Qual é o resto da história 
de Advento?
O Advento de Cristo tem três partes. A 
Palavra de Deus nos diz que Jesus não somente 
veio ao mundo como homem no Natal, mas que 
ele vem para estar com sua igreja através da sua 
Palavra e sacramentos. Finalmente, a Palavra de Deus 
nos lembra que ele voltará no Último Dia. Se você 
pensar sobre isso, existem realmente muitas coisas 
maravilhosas para lembrar e para esperar durante a 
época do Advento!

Pais, professores de escola dominical e ensino 
pré-confirmatório: Quando a Santa Ceia é oferecida, 
permita que seus filhos o acompanhem até o altar/
estimule que as crianças acompanhem os pais até o altar. 
Lembre-os de que Jesus está verdadeiramente presente no 
Sacramento, e que o veremos face a face no Último Dia!
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Qual é o significado 
das quatro velas 
acesas na coroa de 
Advento?
Você está se preparando e esperando 
pacientemente por aquele dia maravilhoso 
de celebração. Quando as quatro velas de Advento estiverem 
acesas, significa que o Natal está batendo à porta! Isso 
mesmo! O dia em que lembramos o nascimento de nosso 
Salvador está bem pertinho!    

O que isso significa para mim?
Hoje é o Quarto Domingo no Advento. Hoje é o último 
domingo de preparação para o nascimento de Jesus. Na 
próxima semana, a Igreja vai celebrar o dia do Natal, um 
dos dias mais importantes em todo ano. Como você pode 
ver, o Advento nos preparou para a vinda de Jesus, nosso 
maravilhoso Salvador.

Pais, professores de escola dominical e ensino 
pré-confirmatório: Lembrem seus filhos/alunos da 
parte importante que o Advento tem na vida de todos 
os cristãos. Esta é a época no Ano da Igreja que prepara 
para a vinda de nosso Salvador. Procure trazer seus filhos 
e convidar seus alunos tanto para o culto de véspera do 
Natal como do dia do Natal.
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