
 

 19 de dezembro                                                    
                     Terceira antífona do Ó: “Ó Radix Iesse” 

Ó Raiz de Jessé, ó estandarte levantado em sinal para as nações! 

Ante vós se calarão os reis da terra  

E as nações implorarão misericórdia: 

Vinde salvar-nos! Libertai-nos sem demora!  

 

Em muitas partes do mundo, ó Senhor, vosso sinal é levantado: o sinal da Cruz.  

Exaltado sobre ela, exclamais: "Eu sou a salvação das nações". 

  

"Por que tumultuam as nações?" 

Por que tramam os povos vãs conspirações? 

Erguem-se, juntos, os reis da terra, e os príncipes se unem  

Para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo.” (Sl 2:1-2) 

  

O que fizestes com eles?  

  

Os deuses dos povos são todos vazios, 

seus esforços são vãos e inúteis,  

desde que não reconheçam Aquele  

que foi criado como um "sinal para os povos". 

  

Partam, povos da terra!  

Sigam a estrela que os guia a Belém (Mt 2,9). 

Lá O encontrarão na Santa Pobreza.  

  



É Ele quem derruba os poderosos de seus tronos 

e exalta os humildes (Lc 1,52); 

É Ele quem restaura a direita quebrada, 

e desmascara todo falso domínio.  

  

Somente quem que tem as mãos limpas e o coração puro pode resisti-Lo (Sl 24,3-4). 

  

Vinde, ó povos, e lavai-vos no sangue que Ele derramou por vós (Ef 1,7)! 

O Menino que vedes em Belém completará a Sua obra em Gólgota.  

Ele nos trouxe a Boa Nova; a mensagem do Pai Eterno.  

Portanto, escutai-O e prestai atenção às Suas palavras.  

Sentai-vos a Seus pés, ao lado de Sua Mãe.  

Olhai para Ele e tornai-vos Seus discípulos! 

  

O Senhor não atrasa a Sua vinda. Não!  Pelo contrário, espera por vós (2Pe 3:9),  

e sois vós quem não deveis vos atrasar.  

Ele, o verdadeiro Rei, espera por vós na manjedoura.  

  

Vinde depressa à cidade de David! 

O Prometido de Deus está na manjedoura como Menino;  

Ó Menino Divino! Vós, o Esperado de nossos dedicados pais; 

Vós, o Ramo que brota da raiz de Jessé. 

 

A busca chega ao fim... 

Ele está aqui! Apressai-vos e não vos detenhais até chegar a Ele.  

Tendo-O encontrado, permanecei com Ele, pois Ele é a vossa morada. 
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