
 

22 de dezembro 
                               Sexta antífona do Ó:  

                                 “Ó Rex Gentium” 

Ó Rei das nações. Desejado dos povos;  
ó Pedra angular, que os opostos unis:  

Ó, vinde e salvai esse homem tão frágil,  
que um dia criastes do barro da terra! 

 

Todos os povos estão esperando por Vós, ó Rei das nações.  

No fundo, eles sabem disso:  

Deve existir Aquele que nos ama de verdade; 

Deve existir Aquele a quem serviríamos de bom grado, 

Deve existir Aquele que não se aproveita de nós para seus próprios interesses,  

Aquele que não nos oprime,  

Aquele em quem se pode confiar sem reservas! 

 

Sim, de fato Ele existe,  

e o próprio Deus inscreveu no coração dos povos o anseio por Ele.  

É por isso que eles O procuram; é por isso que esperam por Ele,  

assim como toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, 

gemendo e sofrendo como que dores de parto (Rm 8, 19-22). 
 

Mas o verdadeiro Rei das nações não é como os reis deste mundo (Jo 18,36)... 

Ele não vem com esplendores terrenais; 

e nem sequer recorre às legiões de anjos  

para evitar sua captura no Getsêmani (Mt 26,53). 
 

Não, o Rei das nações é diferente.... 

Temos que conhecê-lo como Ele realmente é.  

Ele entra em Sua cidade montado num jumentinho (Mt 21:1-9); 

Aquele que é a pedra angular de tudo (At 4,11). 

Sem Ele, todo o edifício desmorona.  

e não pode resistir a nenhuma tempestade.  

 

“Exulta de alegria, filha de Sião (...), eis que vem a ti o teu rei” (Zac 9,9);  

solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém, para o Príncipe da paz que está chegando (Is 9,5).  



 

Sim, Ele vem e resgata o homem de seus próprios abismos; 

Ele o liberta das armadilhas e dos laços que o Diabo colocou para ele.  
 

Ele levanta o homem e lhe confere toda a sua dignidade; 

Ele convida os habitantes da terra a tornarem-se Seus amigos (Jo 15,15). 
 

Ele é o verdadeiro rei das nações,  

aquele que dá Sua vida por elas (Jo 10,11). 
 

Por favor, não esperemos nem 

hesitemos mais em dar-lhe todo o nosso amor. 

Cada hora é importante! 
 

Ele nunca nos enganará; 

Ele nunca nos trairá; 

Ele sempre nos amará, 

e em Seu Reino, Ele será nossa eterna bem-aventurança.  
 

Assim é o Rei das nações.... 

Você o sabia? Agora você já o sabe! 
 

É Jesus e mais ninguém além d'Ele! 
 

Venha, apresse-se!  

Torne-se também um filho do Grande Rei; 

e um amigo dele. 

Servi-O como Ele lhe serve (Mt 20,28)!  
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