
 

21 de dezembro 
                              Quinta antífona do Ó:  

                                      “Ó Oriens” 

Ó Sol nascente justiceiro, resplendor da Luz eterna:  
Oh, vinde e iluminai os que jazem entre as trevas  

e na sombra do pecado e da morte, estão sentados! 

 

Quando Vós, ó Sol de justiça, vos levantardes,  

difundindo assim a luz eterna,  

atravessais toda a escuridão 

e em toda parte surge a vida, a verdadeira vida.  

 

Não há nada que possa atenuar Vossa luz; 

nenhuma sombra vos escurece. 

Quando Vós penetrais nos corações, 

os maus pensamentos são dissipados; 

as sombras da noite têm que recuar  

e fogem de vosso rosto... 

 

Diante de Ti, ó Sol da justiça  

nada pode resistir que não se curve amorosamente diante do Vosso suave cetro. 
 

Vós descendeis até o abismo mais profundo da alma, 

e soltais as correntes da culpa.  
 

Mas Vós não sois apenas a luz; 

mas fazeis com que os Vossos próprios sejam luz (Mt 5,14), 

para que eles possam ir em busca daqueles  

que ainda não ouviram falar de Vós, 

aqueles que vos esqueceram; 

e até quereis iluminar e salvar  

aqueles que viraram as costas a Vós.  

 

Vós também destruístes a morte (2 Tim 1,10)! 

À Vossa luz, ela se torna a passagem para a vida eterna.  

Assim, as sombras da morte se desvanecem 



e o esplendor radiante da Jerusalém celestial nos atrai.  
 

"Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" (1Cor 15,55) 

 

"Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação." (2Cor 6,2). 

Este é o momento em que Vós chamais todos os homens,  

para que, juntamente com José e Maria,  

adorem na manjedoura a Vós,  

ó Sol nascente e resplendor da Luz eterna. 

 

O dia está se aproximando cada vez mais,  

você pode senti-lo?  

A luz brilha com crescente clareza em meio da escuridão,  

você a vê? 

Seu coração está se acendendo, 

você o sente?  

 

O Salvador vem e ilumina a todos  

aqueles "que jazem nas trevas e na sombra da morte" (Lc 1,78). 

 

Passa a palavra: 

Ele veio para todos! 
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