
OFÍCIO DA NOVENA DE NATAL 
9º dia: Ó Emanuel 

23 de dezembro de 2020  
 

 O Ofício da Novena do Natal é um momento de benção e 
graças que nos prepara para o Natal do Senhor. 
 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. 
 Convém reservar os nove dias que antecedem o Natal do 
Senhor para esta novena, para alcançar os frutos espirituais 
desse tempo e vê-los desabrochar nessa grande celebração 
da Igreja. 

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. Vem, esperança das nações, 
Habita em nossos corações. 

Toda discórdia se desfaz: 
Tu és, Senhor, o rei da paz! 

Salmo 85(84)  

Peçamos que se cumpram em nosso mundo as 
promessas deste salmo: o encontro entre o céu e a 
terra, o Salvador germinando do chão da vida, nos 
sinais de justiça, de bem querer, de solidariedade.    

Das alturas orvalhem os céus 
e as nuvens, que chovam justiça, 

que a terra se abra ao amor 
e germine o Deus Salvador. 

1. E virão os benefícios  do Senhor a abençoar;  

E os frutos do amor  desta terra vão brotar, 

a justiça diante dele  e a paz o seguirá. 
2. Glória ao Pai onipotente  ao que vem, glória e amor.  

Ao Espírito cantemos;   Glória a nosso Defensor! 
Ao Deus uno e trino demos  a alegria do louvor.  

Leitura: Ap 21,3-4 

Leitura do livro do Apocalipse.  
Nisto, saiu do trono uma voz forte.  E ouvi: esta é a 
tenda de Deus com os seres humanos.  Ele vai morar 
com eles. Eles serão o seu povo e ele, Deus-com-eles, 

será o seu Deus. Ele vai enxugar toda lágrima dos 
olhos deles, pois nunca mais haverá morte, nem luto, 
nem grito, nem dor! E Cristo vai reinar para sempre!”. 

 Palavra do Senhor  

Meditação 

Cerca de 730 anos antes de Jesus nascer, o reino 

de Judá foi ameaçado por seus vizinhos, para que se 
juntasse a eles em guerras e batalhas. O rei Acaz, 

estava tentado a ceder, temendo uma invasão 
iminente. Neste contexto, recebeu do profeta Isaías o 
sinal que necessitava: sua esposa daria à luz a um 

menino, que seria chamado pelo nome de Emanuel – 
nome que significa Deus conosco – e antes que ele 
soubesse discernir entre o bem e o mal, o perigo 

passaria (cf. Is 7,14). O que foi dito naquele 
momento, tornou-se a espera do povo de Israel, 
lembrado da revelação de Deus a Moisés (cf. Ex 3,14) 

Esta profecia é aplicada ao nascimento de Jesus 
pois fato, ele é o Deus-conosco por sua presença e 
proximidade para com os pobres e por sua 

preocupação em derrubar todas as barreiras e 
discriminação. Que o digam os doentes afastados do 
convívio por serem considerados pecadores, os 

publicanos e cobradores de imposto tratados como 
traidores do povo, as prostitutas e as mulheres 

adúlteras votadas à morte por leis cruéis, os pagãos e 
estrangeiros considerados impuros, as mulheres e as 
crianças colocadas à margem da vida social, os pobres 

explorados de todas as formas... Todos eles fizeram a 
experiência do Deus conosco, registrada em cada 
página do evangelho.  

Com Maria, entoemos a libertação geradas pela 
presença e a atuação Deus em nosso meio. 

Cântico de Maria 

Ó... Ó Emanuel: 
Deus-conosco, ó Rei legislador, 
esperança de todas as nações, 

desejado de todos corações, 
és dos pobres maior libertador, 
finalmente salvar-nos vem, Senhor, 

ó Deus nosso, ouve as nossas rogações, ó, ó. 

Vem, ó Filho de Maria,  

vem depressa, ó luz da vida, 
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 olhar para a humidade de sua serva 
Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. 
 Seu amor para sempre se estende 

sobre aqueles que o temem; 
 O poderoso fez em mim maravilhas, 

Santo é seu nome. 
 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém! 

Vem, ó Filho de Maria, 

vem depressa, ó luz da vida, 
quanta sede, quanta espera, 
quando chega, quando chega aquele dia?... 

Benção final 

Que Jesus, o Emanuel, Deus no meio de nós, alegre os 
nossos corações nesta amorosa espera do seu natal e 

nos fortaleça em nossas provações. Amém!  

 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 

Para sempre seja louvado! 
 
                      Realização: 

 


