
 

20 de dezembro 
                              Quarta antífona do Ó:  

                                  “Ó Clavis David” 

Ó Chave de Davi, Cetro da casa de Israel,  
que abris e ninguém fecha, que fechais e ninguém abre:  

vinde logo e libertai o homem prisioneiro,  
que nas trevas e na sombra da morte, está sentado! 

 

“Toda autoridade me foi dada no céu e na terra” (Mt 28,18) –Vós nos dizeis, ó Chave de Davi e 

Cetro da casa de Israel. 

  
Tu, o Cordeiro de Deus, foste o único digno de abrir o Livro e seus selos (Ap 5,1-5).  

 

O Pai colocou tudo em vossas mãos (Jo 3,35),  

e Vós conservastes todos aqueles que Ele vos confiou (Jo 17,12). 
 

Vós sois o Alfa e o Ômega,  

Aquele que é, que era e que virá mais uma vez (Ap 1,8) 

para julgar os vivos e os mortos. 
 

A quem Vós abrais as portas do Reino de Deus,  

ninguém pode retê-lo,  

ninguém pode arrancá-lo de vossa mão (Jo 10,28), 

nem os principados, nem as potestades, nem outra qualquer criatura (Rm 8,38-39). 
 

Se Vós abrirdes a porta, poderemos entrar  

e ninguém poderá fechá-la (Ap 3,8).  
 

Vosso coração, ó Senhor, o abristes de par em par para nós. 

Abençoado seja aquele que entrar nele! 

Lá encontrará todos os tesouros da sabedoria e da ciência (Col 2,3); 

o Reino do amor, a graça da Redenção...  

 

E este Coração está sempre aberto,  

e ninguém jamais poderá fechá-lo!  

Vós enfrentais o ódio com amor; 

a mentira com a verdade; 



a culpa com o perdão; 

o afastamento de Deus com Sua presença próxima.  

 

Ó Chave de David e Cetro da casa de Israel, 

que todos os povos se apressem para a manjedoura,  

pois com Vós chegou até nós o Reino dos Céus! 

 

Vós quereis fechar as portas do inferno 

e não quereis que ninguém se perca.  

No entanto, permitis que o homem escolha. 

Se ele não entrar pela porta aberta do Vosso Coração,  

permanecerá fora.  

 

Ladrões e salteadores tentam entrar no redil por outro caminho (Jo 10,1); mas só Vós sois a 

porta (Jo 10,9).  

 

Vós quebrais as correntes da culpa, as grilhetas da morte, 

com as quais Satanás ata os homens.  

Sem Vós, não pode haver verdadeira vida; 

Sem Vós, permanecemos na prisão da escuridão.  

 

Mas Vós viestes e não nos deixastes como presa nas garras de Satanás.  

 

“Hosana ao Filho de Davi!” (Mt 21,9) 

“Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém; eis que vem a ti o teu rei” (Zac 

9,9). 

 

É Ele! É Ele! Mais ninguém além d'Ele! 

Ele tem as chaves; Ele, o Senhor....  

Através de Seu Coração, chegamos ao Pai Eterno (Jo 14,6). 

 

Só temos de nos deixar amar e corresponder ao Seu amor. 

É tão simples! 

 

Ele nos conservará para sempre em Seu Coração...  

 

Vinde e não demoreis mais! 
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