
O TEMPO DO ADVENTO 

 O termo “Adventus”, na linguagem cultual pagã significava a vinda 

anual da divindade ao seu templo para visitar os seus fiéis. Os autores 

cristãos, a partir do séc. III, usam a palavra Advento para indicar a vinda do 

Filho de Deus entre os homens e a sua manifestação no templo da sua 

carne.  

No final do séc. IV encontramos os primeiros testemunhos do 

Advento na Gália e na Espanha, como o tempo de preparação para o Natal. 

Em Roma, esta preparação litúrgica para o Natal só acontecerá no séc. VI, 

distribuída no espaço de seis semanas. A Igreja anteviu na festa do Natal o 

início do mistério da Páscoa e é natural que se preparasse para ela como se 

preparava para a festa da Páscoa. 

 Actualmente, o tempo do Advento é composto de quatro domingos, a 

começar com as Vésperas I do Domingo mais próximo do dia 30 de 

Novembro e termina antes das Vésperas I do Natal. Os dias que decorrem 

desde o dia 17 ao dia 24 de Dezembro constituem uma preparação mais 

intensa e directa do Natal.  

Advento é, propriamente, o termo exacto para indicar o período 

inicial do Ano litúrgico. Nesta primeira parte do Ano litúrgico, a Igreja 

contempla a obra salvífica do Senhor, sobretudo no mistério da encarnação 

do Verbo, na manifestação de Deus na carne, sem excluir o mistério da 

redenção, pelo qual celebramos o último fruto, isto é, o glorioso regresso 

do Senhor, que antecipamos no mistério. O significado profundo deste 

mistério é-nos oferecido pela Oração Colecta do IV Domingo do Advento, 

na qual se concentra a totalidade do mistério de Cristo (Encarnação-Morte-

Glória), invocando ao Pai a graça para os seus fiéis «que pela anunciação 

do Anjo conhecemos a Encarnação de Cristo vosso Filho, pela paixão e 

morte na cruz alcancemos a glória da ressurreição». 



 Efectivamente, como lembra o Catecismo da Igreja Católica: «A 

vinda do Filho de Deus à terra é um acontecimento tão grandioso, que 

Deus o quis preparar durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e 

símbolos da “Primeira Aliança” (He 9,15), tudo Deus faz convergir para 

Cristo. Anuncia-O pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. E, por 

outro lado, desperta no coração dos pagãos a obscura expectativa desta 

vinda» (Catecismo da Igreja Católica 522). E acrescenta: «Ao celebrar 

cada ano a Liturgia do Advento, a Igreja actualiza esta expectativa do 

Messias. Comungando na longa preparação da primeira vinda do 

Salvador, os fiéis renovam o ardente desejo da sua segunda vinda» 

(Catecismo da Igreja Católica 524). 

 O Leccionário do Advento oferece um precioso tesouro teológico 

para uma catequese do mistério de Cristo. Aos Domingos, o leccionário 

articula-se deste modo: As leituras do Evangelho apresentam uma tríplice 

característica, referindo-se à vinda do Senhor no fim dos tempos, na 

esperança vigilante “Vigiai” (1º Domingo); a João Baptista, sob a 

advertência “Preparai os caminhos do Senhor” e à alegria da presença dos 

tempos messiânicos (2º e 3º Domingos) e aos acontecimentos que 

prepararam o Nascimento do Senhor – a encarnação do Verbo (4º 

Domingo); As leituras do Antigo Testamento são profecias acerca do 

Messias, em especial tomadas do livro de Isaías. Nos dias feriais 

apresentam-se duas séries de leituras: a primeira (do início até ao dia 16.12) 

com a leitura de Isaías e o Evangelho sobre João Baptista e a segunda (de 

17 a 24.12), com os relatos dos acontecimentos que prepararam de imediato 

o nascimento do Senhor (cf. Ordenamento das Leituras da Missa 93-94). 

 As Normas gerais sobre o Ano litúrgico e o Calendário observam: 

«O tempo do Advento tem dupla característica: é tempo de preparação 

para a solenidade do Natal, em que se comemora a primeira vinda do 

Filho de Deus aos homens; simultaneamente é tempo em que, 



comemorando esta primeira vinda, o nosso espírito se dirige para a 

expectativa da segunda vinda de Cristo no fim dos tempos» (Calendário 

Romano 39). Deste modo, o tempo do Advento exprime uma continuidade 

progressiva, ligando o segundo advento ao último Domingo do Ano 

litúrgico, a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, cujo 

reino de verdade e de vida, de santidade e de graça, de justiça, de amor e de 

paz é já presente entre nós, mas ainda não em plenitude. 

Em síntese, o tempo do Advento é um convite anual à alegre 

expectativa da vinda de Cristo, através da oração e recorda a vocação do 

homem para a vida eterna e a sua condição de peregrino. 
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