
 

23 de dezembro 
                                Sétima antífona do Ó:  

                                    “Ó Emmanuel” 

Ó Emanuel: Deus conosco, nosso Rei Legislador,  
Esperança das nações e dos povos Salvador;  

Vinde, enfim, para salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus! 

 

Ó Emanuel, Rei e Mestre 

tudo o que Vós dizeis e fazeis 

nos serve como instrução e para nossa salvação.  

Vós nos ensinais o caminho reto (Mt 22,16); 

Vós nos revelais o mistério do homem... 

Vós sois nosso Senhor e nosso Mestre (Jo 13,13)! 

 

Estamos sempre à procura  

dAquele que nos mostre o verdadeiro caminho da vida,  

sem que acabe por se perder ele mesmo. 

Estamos em busca do verdadeiro Mestre,  

do qual todos aprendem e se tornam discípulos (Mt 28,19). 

 

Vós, Emanuel, satisfazeis nossa fome de verdade,  

nossa fome de verdadeira doutrina; 

nossa busca pelo caminho certo 

e pelo verdadeiro conhecimento de Deus.  

 

Finalmente vos encontramos! 

 

E agora em Vós depositamos nossa esperança (Sl 33,20).  

Todas as nações estão tão necessitadas de Vós. 

Quantos se extraviam, e se deixam enganar 

e ambicionam coisas passageiras! 

 

Dia após dia, vamos vos conhecendo mais profundamente, 

e assim entendemos que Vós não sois apenas nosso Rei e Legislador; 

mas também o Redentor,  

que cura o que está ferido,  



que levanta o que está caído, 

que procura e salva o que está perdido (Lc 19,10),  

que traz de volta para casa aquele que se havia extraviado.  
 

Portanto, Ó Emanuel, Vós sois nossa esperança,  

e em Vós edificamos nossa casa.  
 

Vós nos mostrastes o amor do Pai. 

Vossa presença entre nós homens  

nos mostrou que, mesmo com todos os nossos pecados e extravios,  

não temos perdido a graça de nosso Pai.  

Então Vós vindes em busca da ovelha perdida (Lc 15,4-7) 

e a conduzis para os pastos verdes. 
 

É por isso que nos dirigimos a Vós  

e chamamos todas as nações para virem apressadamente conosco à Belém,  

pois Vós sois o Caminho, a Verdade e a Vida 

e ninguém vem ao Pai senão por Vós (Jo 14,6). 
 

Quem quer que você seja  

o que quer que você tenha feito, 

onde quer que você estiver: 

Ouça!  

O Coração do Redentor está aberto de par em par para você; 

Ele não o recusa.  

Venha e receba o que Ele quer lhe dar! 

Este é o tempo de graça; a hora da salvação (2 Cor 6,2). 

 

“Um menino nos nasceu” (Is 9,5); 

um Menino que é Deus, mas também verdadeiro homem.  

Ele espera por você, assim como espera por todas as nações.  

Você virá para que possamos estar junto a Ele e conversar com Ele? 

 

Amanhã será o último dia de espera, 

e então... tudo será diferente! 

 

 


	Sétima antífona do Ó:
	“Ó Emmanuel”

