


Conversa com crianças ... 
Você sabe o que o Advento quer dizer? 
Advento significa chegada  

E quem chega no Natal? 
O menino Jesus!

Vocês sabem que durante o Natal nós decoramos e organizamos nossas casas 
para que elas fiquem lindas quando o menino Jesus vai chegar. Bem, nós também 
devemos preparar nossos corações para que, quando esse dia chegar, não fiquem 

sujos ou bagunçados e ele possa entrar e ficar conosco.

Então, assim como limpamos e tornamos a nossa casa bela, você sabe como 
deixamos nossos corações limpos? Fazer presentes para o Menino Jesus, fazendo 
pequenas obras todos os dias que nos fazem uma pessoa melhor e por isso ele é 
feliz. Por exemplo, ajudando um amigo na escola, recolher a mesa depois do 
almoço, orando por alguém passando por um momento ruim, mantendo as roupas 
arrumadas, colocando a mochila no lugar quando chegarem da escola, manten-
do os sapatos no lugar, etc. Os adultos também podem fazer isso, com ações como 
não levar o telefone para a mesa de jantar, dar um presente para alguém com 

necessidade, não comer chocolate, tomar um café só, etc.



E s c o l h a  a  c o r o a  
q u e  m a i s  t e  

a g r a d e  e  a d i c i o n e  
4  v e l a s

Agora, o que é essa atividade da coroa do Advento?

Bem, vamos nos reunir em família os quatro domingos antes do Natal chegar, 
usando uma coroa de pino ou decorativa e vamos acender uma nova vela todo final 
de semana (até que tenhamos as 4 acesas) e nos lembraremos de pequenas histó-
rias sobre o Nascimento de Jesus lendo e cantando, pois vá preparando nossos 

corações com paz e alegría.
 Para o som, podem usar qualquer coisa que faça barulho em casa!



Primeiro domingo do advento

Ao redor ou perto da coroa, prepare-se para um momento de reflexão e faz a sinal da cruz.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém

acende uma vela e lê a seguinte história:

Houve uma vez uma mulher bonita chamada María. Um día o Anjinho Gabriel apareceu para ela, ele 
cumprimentou-a e disse: "Não tenha medo, porque Papai do Céu está muito feliz com você e você terá 
um bebê precioso em sua barriga e vai chamá-lo de Jesus". O Anjo lhe disse que sua Prima Santa Isabel 
também tinha um bebê na barriga! A Virgem ficou muito feliz e disse sim! Felizmente aceito a bênção 
de ser a Mãe do Menino Jesus.

Canção (veja lista das músicas)

Então se pede para as crianças ofrecer alguma obra que vão presentar para Jesus esta semana. 
Algo fácil de fazer e ser capaz de medi-lo dia a dia, para fazê-lo com alegria para Deus. Os adultos 
também podem fazer um propósito fácil de ver.

Nós lemos: Pedimos a você, Papai do Céu, que nos ajude a cumprir sua vontade, fazer o que você nós 
pede e ser bom como a Virgem, que aceito ser a mãe do menino Jesus.

Oração
Eu quisera, Senhor, receber-Vos com aquela pureza, humildade e devoção com que Vos recebeu a 
Vossa Santíssima Mãe; com o espírito e o fervor dos santos

Canção (veja lista das músicas)

Fim do primeiro domingo



Segundo domingo do advento

Ao redor ou perto da coroa, prepare-se para um momento de reflexão e faz a sinal da cruz.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém

Duas velas se acendem e a seguinte história é lida:

A Virgem María, depois que o Anjinho Gabriel apareceu para ela, saiu rápidamente para a casa de sua prima 
Santa Isabel para ajudá-la, porque ela tinha João, o priminho do Menino Jesus em sua barriga! Então, 
quando a Virgem chegou, o bebê João ficou tão feliz que pulou na barriga de Isabel! E quando ela sentiu isso, 
ele imediatamente disse: "Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus"

Canção (veja lista das músicas)

Se pregunta para as crianças como eles foram com o presente para Deus durante a semana, eles cumpri-
ram isto? Eles são parabenizados e debe se explicarar como isso faz o Menino Jesus feliz. Eles são convi-
dados a escolher outra coisa para a semana seguinte. Vamos ajudá-los com idéias para que seja fácil para 
eles escolherem algo que lhes permita crescer em amor e na virtude de fazê-lo todos os dias. Os adultos 
também contam como fizeram e escolhem um novo presente para Deus. 

Nós lemos: Pedimos a você, Papai do Céu, que nos ajude a ser como a Virgem Maria, a ir rapidamente para 
ajudar os outros. 

Oração
Eu quisera, Senhor, receber-Vos com aquela pureza, humildade e devoção com que Vos recebeu a Vossa 
Santíssima Mãe; com o espírito e o fervor dos santos

Canção (veja lista das músicas)

Fim do segundo domingo



Terceiro domingo do advento

Ao redor ou perto da coroa, prepare-se para um momento de reflexão e faz a sinal da cruz.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém

Três velas acendem e a seguinte história é lida:

A Virgem Maria ainda estava na casa de sua prima Isabel e começou a cantar de alegria por ter o 
menino Jesus em sua barriga.
San José, pai de Jesus aqui na terra, estava dormindo quando Papai do Céu enviou um Anjinho para 
dizer: "José, não tenha medo, o bebê que tem a Virgem na barriga é um presente do céu e eu quero que 
você ajude ela e você o de por nome Jesus" e então José acordou e foi muito obediente e fez o que o 
Anjo lhe havia dito.

Canção (veja lista das músicas)

Então todos perguntam como foi com o presente da semana e nós os parabenizamos por todas as 
vezes que colocamos o Menino Jesus feliz com o nosso esforço. As crianças e adultos são convidados 
a escolher outro presente para a semana seguinte, o Natal não demorará muito para chegar!

Nós lemos: Que Jesus, José e Maria trazem paz e alegria para a família.

Oração
Eu quisera, Senhor, receber-Vos com aquela pureza, humildade e devoção com que Vos recebeu a 
Vossa Santíssima Mãe; com o espírito e o fervor dos santos

Canção (veja lista das músicas)

Fim do terceiro domingo



Quarto domingo do advento

Ao redor ou perto da coroa, prepare-se para um momento de reflexão e faz a sinal da cruz.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém

As quatro velas estão acesas e a seguinte história é lida:

Quando a Virgem teve uma barriga grande porque Jesus crescia muito, um cavalheiro chamado César, dizia 
que todos tinham que ir a sua cidade para contar quantos havia. São José e a Virgem foram para Belém e 
quando chegaram foram procurar um lugar para dormir porque sua casa não estava ali, mas não conse-
guiram porque estava tudo cheio!, depois foram para onde estão os animais e lá nasceu o Menino Jesus! Em 
um presépio agradável e humilde. A Virgem e São José ficaram muito felizes! E todos os anjinhos do céu, os 
pastores e os Reis Mágicos também estavam felizes e começaram a cantar, Glória a Deus no céu e na terra 
paz aos homens que amam o Senhor.

Canção (veja lista das músicas)

As crianças refletem novamente sobre os pequenos presentes da semana e se avisa para eles que o Natal 
esta chegando! Nós lhes perguntamos se eles acreditam que seu coração já está limpo para recebê-lo e 
nós lhes dizemos para repetir "Venha, Menino Jesus e fique no meu coração para sempre"

Oração
Eu quisera, Senhor, receber-Vos com aquela pureza, humildade e devoção com que Vos recebeu a Vossa 
Santíssima Mãe; com o espírito e o fervor dos santos

Canção (veja lista das músicas)

Fim do quarto domingo



 e prospero ano novofeliz natal



Músicas
Bom Natal

Quero ver você não chorar
Não olhar pra trás

Nem se arrepender do que faz
Quero ver o amor vencer

Mas se a dor nascer
Você resistir e sorrir

Se você pode ser assim
Tão enorme assim eu vou crer

Que o natal existe
Que ninguém é triste

Que no mundo há sempre amor

Bom Natal, Um Feliz Natal
Muito Amor e Paz pra vocês

Pra vocês
Que o natal existe

Que ninguém é triste
Que no mundo há sempre amor

Bom Natal, Um Feliz Natal
Muito Amor e Paz pra vocês

Pra vocês

Alegrem-se o céu e a terra
Cantemos com alegria

Já nasceu o deus menino
Filho da virgem maria

Entrai, pastores, entrai
Por este portal sagrado.

Vinde adorar o menino
Numas palhinhas deitado.

Em belém à meia-noite
Meia-noite de natal

Nasceu jesus num presépio
Maravilha sem igual.

Ai que menino tão belo
Ai que tanto graça tem
Ai que tanto se parece
Com a virgem sua mãe.

Vinde todos, vinde todos
À lapinha de belém

Adorar o deus menino
Que nasceu p´ra nosso bem.

Louvai céus e louvai terra
Ao divino redentor

Que hoje quis aparecer
Em belém por nosso amor.

Pastorinhos do deserto
Todos correm para o ver

Trazem mil e um presentes
Para o menino comer.

Ó meu menino jesus,
Convosco é que eu estou bem

Nada deste mundo quero
Nada me parece bem.

Deus menino já nasceu
Andai ver o rei dos reis

Ele é quem governa o céu
Quer que vós o adoreis.

Ah, meu menino jesus,
Que lindo amor-perfeito

Se vens muito cansadinho
Vem descansar em meu peito

Alegrem-se o céu e a terra



Músicas
Noite feliz

Noite feliz, noite feliz
Ó senhor, Deus de amor

Pobrezinho nasceu em Belém
Eis na lapa, Jesus nosso bem

Dorme em paz, ó Jesus
Dorme em paz, ó Jesus

Noite feliz, noite feliz
Eis que no ar vem cantar

Aos pastores os anjos dos céus
Anunciando a chegada de Deus

De Jesus, Salvador!
De Jesus, Salvador!

Noite feliz, noite feliz
Ó senhor, Deus de amor

Pobrezinho nasceu em Belém
Eis na lapa, Jesus nosso bem

Dorme em paz, ó Jesus
Dorme em paz, ó Jesus

Noite feliz, noite feliz
Eis que no ar vem cantar

Aos pastores os anjos dos céus
Anunciando a chegada de Deus

De Jesus, Salvador!
De Jesus, Salvador!

Bate o sino

Hoje a noite é bela
Juntos eu e ela
Vamos à capela
Felizes a rezar

Ao soar o sino
Sino pequenino

Vai o Deus menino
Nos abençoar

Bate o sino pequenino
Sino de Belém

Já nasceu o Deus menino
Para o nosso bem

Paz na Terra pede o sino
Alegre a cantar

Abençoe Deus menino
Este nosso lar


