
   OFÍCIO DA NOVENA DE NATAL 

3º dia: Ó Sabedoria 
17 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. Vem, esperança das nações,  Habita em nossos 
corações. 
Toda discórdia se desfaz:  Tu és, Senhor, o rei da paz! 

 

Salmo 80(79)  

O Salmo 80 (79) nos recorda a situação de Israel em 
ruínas, mas ainda fiel em suplicar a ajuda de Deus. 
Vivendo uma imensa crise ecológica, provocada pela 
exploração predatória, supliquemos a Deus para que 
nos convertamos e aprendamos a mudar nossa relação 
com a criação.  

Eis que de longe vem o Senhor  
Para as nações do mundo julgar  

E os corações alegres ‘starão  
Como nu’a noite em festa a cantar! 

1. Mas, Senhor, o que fizeste?  

Por que teu amor se agasta?  
Derrubaste as suas cercas,  

Todo mundo agora passa,  
Cada um invade e rouba,  
Quebra os ramos e devasta!  

2. Sobre o povo que escolheste,  
Tua forte mão estende;  
Tua face sobre nós,  

Resplender faze clemente;  
Restaurar-nos vem, Senhor,  
Vem salvar a tua gente!  

Leitura: 1Cor 1,27.30 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos                                                 

Coríntios. Deus escolheu o que é loucura no mundo 

para confundir os sábios; e Deus escolheu o que é 
fraqueza no mundo para confundir os fortes. Ora, é 

por iniciativa de Deus que vocês existem em Jesus 
Cristo, o qual se tornou para nós sabedoria que vem 
de Deus, justiça, santificação e libertação. Palavra do 
Senhor.  

Meditação 

 Breve momento de silêncio 

Na Bíblia, mais que um conjunto de conhecimentos 
teóricos ou técnicos, a Sabedoria tem o sentido da 

compreensão do plano de Deus. Nos livros sapienciais, 
a Sabedoria é entendida como a ação de Deus, ou 
como uma personificação do próprio Deus, como em 

Pr 8, 22-31: "Eu, a Sabedoria, fui estabelecida desde a 
eternidade, desde o princípio, antes que a terra 
começasse a existir”. 

A sabedoria é também uma das características do 
Messias esperado. Isaías ao descrever os dons que o 
Espírito do Senhor concede ao menino que nasceu, o 

Emanuel, fala do espírito de inteligência e sabedoria 
(cf. Is 11,2). Por isso ela é associada a Jesus, que 
não apenas é o portador de um ensino com 

autoridade, mas é a própria Sabedoria que saiu da 
boca do Altíssimo e tomou conta de todo o universo. 

É assim que, na primeira carta aos coríntios, Paulo 
fala de Cristo como a sabedoria de Deus (cf. 1Cor 
1,24).  

Com Maria, cantemos a Sabedoria que lhe foi 
comunicada desde a anunciação do Verbo. 

Cântico de Maria 

Ó... Ó Sabedoria:  
Tu saíste da boca do mais alto, 
os confins do universo atingiste, 

tu com força e ternura dirigiste 
este mundo por ti todo ordenado, 
vem mostrar o caminho consagrado 

da prudência, que ao justo um dia abriste, ó, ó. 

Vem, ó Filho de Maria,  vem do céu Sabedoria, 
quanta sede, quanta espera, 

quando chega, quando chega aquele dia?... 

 A minha'alma engrandece o Senhor 

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. 

 Manifesta o poder de seu braço, 

dispersa os soberbos; 

 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém! 

Vem, ó Filho de Maria,  vem do céu Sabedoria, 
quanta sede, quanta espera, quando chega, 

quando chega aquele dia?... 

Benção final 

Jesus Cristo, a Sabedoria que foi pronunciada pelo 

Pai no seio da Virgem Maria, nos guie em seus 
caminhos e refaça toda a criação segundo a ação 

amorosa de Deus. Amém!  

 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 

Para sempre seja louvado. 



                        Produção: 


