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 Caros amigos, 

 Apresentamos-lhes um breve resumo sobre as 
Antífonas que se cantam nas Vésperas, a oração litúrgica 
da tarde, durantes estes últimos dias que precedem o Na-
tal, para alimentar a sua meditação durante este tempo. 

 Desde já, desejamos-lhes a todos um muito feliz e 
abençoado Natal. 

Pe Samuel Bon 

 

 As Antífonas do Ó são sete antífonas especiais, 
cantadas no Tempo do Advento, nomeadamente de 17 a 
23 de dezembro antes e depois do Magnificat, na hora 
canônica das Vésperas. São assim chamadas porque têm 
início com esse vocativo: « Ó ». Foram compostas entre 
o século VII e o século VIII, sendo um compêndio de 
cristologia da antiga Igreja, um resumo expressivo do 
desejo de salvação, tanto de Israel no Antigo Testamento, 
como da Igreja no Novo Testamento. São orações curtas, 
dirigidas a Cristo, que resumem o espírito do Advento e 
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 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

Domingo  17/12           
3º de Advento 

09:00 
10:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada e Novena 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 18/12        
da Feria 

18:30 Terço 09:00 Missa 

Terça 19/12            
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quarta 20/12         
Têmporas  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quinta 21/12          
S. Tomé 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Sexta 22/12            
Têmporas  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Sábado 23/12         
Têmporas  

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa 

  

Domingo  24/12           
Vigília do Natal 

09:00 
09:30 
11:00 
23:20 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 
Vigília do Natal 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda  25/12         
Natividade de  
Nosso Senhor Jesus 
Cristo 

00:00 
10:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 

Terça 26/12            
S. Estevão 

18:30 Terço 09:00 Missa 

Quarta 27/12         
S. João 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

09:00 Missa 

Quinta 28/12          
S. Inocentes 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

18:30 Missa 

Sexta 29/12            
na Oitava do Natal 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

11:30 Missa 

Sábado 30/12         
na Oitava do Natal 

18:30 
19:00 

Terço e Confissões 
Missa  

08:30 Missa 

Domingo  31/12           
na Oitava do Natal 

09:00 
10:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 
19:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 
Hora Santa e Te Deum 
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do Natal. Expressam a admiração da Igreja 
diante do mistério de Deus feito Homem, 
buscando a compreensão cada vez mais 
profunda de seu mistério e a súplica final 
urgente: «Vem, não tardes mais!». Todas 

as sete antífonas são súplicas a Cristo, em 
cada dia, invocado com um título messiâni-
co diferente, tomado do Antigo Testamen-
to.  

A devoção a Nossa Senhora do Ó 

 Após o pecado original, Deus prometeu a 
Adão que viria um Redentor. A humanidade ficou 
séculos esperando o nascimento daquele que nos 
abriria as portas do Céu. Especialmente no povo 
eleito, havia os que aguardavam o nascimento des-
se Salvador, o Messias. E, sobretudo, esperava-O 
ardentemente uma donzela pertencente ao povo 
judeu: Maria Santíssima. 

 Para celebrar essa expectativa de Nossa 
Senhora, o anseio e a alegria com que Ela aguarda-
va o nascimento de seu divino Filho, determinou a 
Igreja que a última semana antes do Natal fosse 
denominada “da expectação” ou “da esperança”. 
E que esses desejos estivessem refletidos nas antí-
fonas do Ofício ou Breviário que os sacerdotes e 
religiosos devem rezar. Ora nessa mesma semana, 
elas começavam todas por “Ó!“: Ó, Sabedoria! Ó, 
Emmanuel! Ó, Rei dos Povos!, etc; antífonas que 
terminavam todas com a invocação “veni”, ou seja, 
“vinde“. 

 Tais súplicas ardentes, para que viesse logo 
o Salvador do mundo, a Santa Igreja as extraiu das 
mais notáveis passagens da Sagrada Escritura, nas 
quais os Patriarcas e Profetas manifestavam seus 
desejos de que nascesse o quanto antes o Redentor. 

 Se eles manifestavam assim tais desejos, 
quanto mais não os manifestaria Nossa Senhora, 
que sabia estar tão próximo o nascimento do Mes-
sias! E se eles diziam “Ó, Senhor, vinde logo“, com 

quanta mais fé Nossa Senhora não diria o mesmo! Desse pensamento piedoso nasceu a 
devoção a Nossa Senhora do Ó. 

Die 17 Decembris 
O Sapientia 
quæ ex ore Altissimi prodisti, 
attingens a fine usque ad finem, 
fortiter suaviter disponens omnia: 
Veni ad docendum nos viam prudentiae  

17 de dezembro 
Ó Sabedoria 
que saístes da boca do altíssimo 
atingindo de uma a outra extremidade 
e tudo dispondo com força e suavidade: 
Vinde ensinar-nos o caminho da prudência  

Die 18 Decembris 
O Adonai 
et Dux domus Israel, 
qui Moysi in igne flammæ rubi apparuisti 
et ei in Sina legem dedisti: 
Veni ad redimendum nos in brachio extento  

18 de dezembro 
Ó Adonai 
guia da casa de Israel, 
que aparecestes a Moisés na chama do fogo 
no meio da sarça e lhe deste a lei no Sinai 
Vinde resgatar-nos pelo poder do Vosso braço.  

Die 19 Decembris 
O Radix Jesse 
qui stas in signum populorum, 
super quem continebunt reges os suum, 
quem gentes deprecabuntur: 
Veni ad liberandum nos; jam noli tardare  

19 de dezembro 
Ó Raiz de Jessé 
erguida como estandarte dos povos, 
em cuja presença os reis se calarão 
e a quem as nações invocarão, 
Vinde libertar-nos; não tardeis jamais.  

Die 20 Decembris 
O Clavis David 
et sceptrum domus Israel: 
qui aperis, et nemo claudit; 
claudis et nemo aperit: 
Veni, et educ vinctum de domo carceris, 
sedentem in tenebris et umbra mortis  

20 de dezembro 
Ó Chave de Davi 
o cetro da casa de Israel 
que abris e ninguém fecha; 
fechais e ninguém abre: 
Vinde e libertai da prisão o cativo 
assentado nas trevas e à sombra da morte.  

Die 21 Decembris 
O Oriens 
splendor lucis æternæ, et sol justitiæ 
Veni et illumina sedentes in tenebris 
et umbra mortis  

21 de dezembro 
Ó Oriente 
esplendor da luz eterna e sol da justiça 
Vinde e iluminai os que estão sentados 
nas trevas e à sombra da morte.  

Die 22 Decembris 
O Rex gentium 
et desideratus earum 
lapisque angularis, 
qui facis utraque unum: 
Veni et salva hominem quem de limo for-
masti  

22 de dezembro 
Ó Rei das nações 
e objeto de seus desejos, 
pedra angular 
que reunis em vós judeus e gentios: 
Vinde e salvai o homem que do limo formastes  

Die 23 Decembris 

O Emmanuel, 

Rex et legifer noster, 

exspectatio gentium, 

et Salvador earum: 

Veni ad salvandum nos, Domine Deus 

noster  

23 de dezembro 

Ó Emanuel, 

nosso rei e legislador, 

esperança e salvador das nações, 

Vinde salvar-nos, 

Senhor nosso Deus.  


