
    OFÍCIO DA NOVENA DE NATAL 
   5º dia: Ó Raiz de Jessé 
   19 de dezembro de 2020 

 O Ofício da Novena do Natal é um momento de bençãos e 
graças que nos prepara para a vinda do Senhor, em seu 
Natal. 

 Convém reservar os nove dias que antecedem o Natal do 
Senhor para esta novena, a fim de alcançar os frutos 
espirituais desse tempo e vê-los desabrochar nessa grande 
celebração da Igreja. 

 Reze em família: Deus nos concede seu favor quando nos 
reunimos com Ele em nossas casas. Rezar juntos fortalece os 
laços de amor e nos dispõe como família para a vinda do 
Senhor. 

 Se for rezar sozinho(a), una-se a todos os grupos e 
pessoas que se voltam a Deus nessa preparação. Aprenda a 
incluir a natureza na sua reza (plantas, animais, noite, ar...). 
Toda a criação aguarda ansiosamente a redenção. 

 Prepare o ambiente da oração: altar, vela, Bíblia, imagem 
da Mãe do Senhor. 

Abertura 

- Vem, ó Deus da Vida, vem nos ajudar! (bis)  
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis) 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito! (bis)  
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis) 

 De pé vigilantes, lâmpadas nas mãos! (bis)  
Ele já está bem perto, nossa Salvação! (bis) 

Hino  

1. Ó vem! Ó vem, Emanuel!  

És esperança de Israel! 
Promessa de libertação,  
Vem nos trazer a salvação! 

Dai glória a Deus, louvai, povo fiel,  
Virá em breve o Emanuel. 

2.Ó vem, Rebento de Jessé,  
E aos filhos teus renova a fé,  
Que possam o mal dominar  

E sobre a morte triunfar! 

Salmo 24(23)  

São muitos os pequenos gestos que anunciam a 
chegada do reino de Deus. Esses sinais ocultos 
demonstram que os pequeninos são capazes de nos 
aproximar da grandeza desse reinado. Que o nosso 
cantar nos associe aos pequeninos do reino e nos abra 
para a chegada do Filho de Deus. 

Vem vindo o Senhor,  Vai entre nós morar 

Abri as vossas portas,  que o Rei já vai chegar!  

1. Quem vai subir ao monte santo do Senhor, 
da sua casa vai ser morador? 
Quem não confia em deuses falsos, deuses vãos, 

nem jura em prejuízo dos irmãos! 

2. A bênção, a bênção do Senhor receberá, 
justiça e salvação encontrará! 

Aí está a geração que busca a Deus, 
a face do Senhor, Deus dos hebreus! 

3. Quem é, quem é, então, quem é o Rei da glória?... 

O Deus que tudo pode é o Rei da glória! 
Aos Três, ao Pai, ao Filho e ao Confortador 
da Igreja que caminha o louvor! 

Leitura: Rm 15,12-13 

Leitura da carta aos Romanos.  
Aparecerá o broto de Jessé, aquele que se levanta 

para governar as nações. Que o Deus da esperança 
encha vocês de completa alegria e paz na fé, para que 
vocês transbordem de esperança pela força do Espírito 

Santo. - Palavra do Senhor. 

Meditação 
Davi, filho de Jessé, foi pastor de ovelhas, chamado 

por Deus a ser rei do pequenino Israel. Séculos mais 
tarde, o reino de Israel ficou enfraquecido e a realeza 
de Davi parecia ter desaparecido. Os profetas se 

relembraram das antigas promessas e o florescimento 
do tronco que parecia cortado: Do tronco de Jessé 
sairá um ramo, um broto nascerá de suas raízes e se 

erguerá como bandeira para os povos (cf. Is 11,10). 
Quando Deus enviou o seu Filho, ele o confiou a 

José, da descendência de Davi, o filho de Jessé. Além 

disso, Jesus nasceu em Belém, cidade de Davi, para 
cumprir as Escrituras. E por toda a vida Jesus foi 

reconhecido e aclamado como pertencente à 
descendência de Davi, como prova de que as antigas 
promessas se tinham cumprido.  

Cantemos com Maria nosso louvor ao Deus das 
promessas, que nos inclui na mesma descendência de 
seu Filho, pelo batismo.  

Cântico de Maria  
Ó... Ó Raiz de Jessé: 
Estandarte bem alto levantado, 

um sinal para todas as nações, 
frente a ti ficam mudos os barões, 
clama o povo e só quer ser escutado, 

vem, Senhor, libertar o escravizado, 
não demores, escuta as orações, ó, ó.  

Vem, ó Filho de Maria,  vem dos tristes alegria, 

quanta sede, quanta espera, 
quando chega, quando chega aquele dia?... 

A minha'alma engrandece o Senhor 
e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador; 

Porque olhou para a humildade de sua serva, 
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. 

Sacia de bens os famintos, 
despede os ricos sem nada. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém! 

Vem, ó Filho de Maria,  vem dos tristes alegria, 

quanta sede, quanta espera, 
quando chega, quando chega aquele dia?... 

Benção final   
Jesus, o Filho de Davi, da estirpe de Jessé, que nos 
introduz na história da salvação, tornando-nos 

participantes da sua herança, nos conceda viver em 
nossas vidas a dignidade da realeza de todo o povo de 

Deus. Que nossas ações por um mundo melhor 
manifestem o reino de Deus já presente em nosso 
meio. Amém! 

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 
Para sempre seja louvado!  
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