
NOVENA DE NOSSA SENHORA DO CARMO

Ó vinde cristãos louvar a Maria
Com hinos singelos e ter�a aleg�ia!

De coração aberto e mente iluminada pelo Espírito Santo, vamos fazer uma caminhada com Maria durante 
nove dias. Escolhemos meditar sobre o silêncio que envolveu Maria nos diversos momentos de sua existên-
cia. O silêncio de Maria foi fecundo, dele brotou o Sim mais verdadeiro da História da Salvação. Um silêncio 
tão profundo que até hoje, de geração em geração, nós gozamos das alegrias desse gesto.  Durante os dias 
da novena queremos demonstrar afeto, louvor e súplicas.



1. Oração inicial

Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
Venham adoremos a nosso Senhor
Com a Virgem Maria, Mãe do Salvador!
Teu ouvido inclina pra ouvir, Senhor,
Neste dia e sempre o nosso louvor!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus Bendito!
Aleluia, irmãs, aleluia irmãos!
Com a Mãe do Senhor, nossa louvação!

Dirigente: Desça sobre nós as luzes da Trindade Santa para que nossa oração suba ao Pai de Bondade e seja 
acolhido o nosso singelo louvor. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.

Cantar:

Ó vinde cristãos louvar a Maria/com hino singelo/e terna alegria.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Foi lá no Carmelo/ que a Virgem surgiu/ do mar numa nuvem/ Elias a viu.  
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Em chuva de graças/a Mãe se mostrou/e todo o Carmelo/feliz exultou.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 

2. Tema do dia - Louvar a Maria com gestos de PACIÊNCIA

Dirigente: Do silêncio brota uma vibração divina que faz gerar a Palavra. O Espírito Santo está silenciosa-
mente presente, como Aquele que vincula e une todas as coisas, fazendo nascer, dos seus raios, as redes 
de relações profundas. Ao louvarmos Maria, no primeiro dia da novena em preparação da festa de Nossa 
Senhora do Carmo queremos recordar a virtude da PACIÊNCIA. Nada melhor do que contemplar a natureza, 
começando pela germinação da semente. Quanto tempo leva uma planta para chegar ao seu ponto de ma-
turação! A terra, sendo fér" l ou não, espera pela semente. Lembramos que na CF deste ano conhecemos um 
pouco sobre os biomas brasileiros. Quantas coisas bonitas nós podemos observar na natureza! Não podemos 
deixar de trazer presente as Mães grávidas. Pra" cando a virtude da PACIÊNCIA, a gravidez se torna serena, 
sabendo que, outro ser, espera dela tudo o que precisa nesse tempo de formação inicial.

Breve Pausa – uma música

3. Leitura Bíblica

Mt 6, 26-29 
“Olhai os pássaros do céu: não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai ce-
leste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles?... Olhai como crescem os lírios do campo. Não tra-
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balham, nem fi am. No entanto, nem Salomão, em toda sua glória, jamais se ves� u como um só dentre eles.” 

4. Preces 

- A responsabilidade de todo ser humano exige o cuidado com todos os seres criados a quem Deus entregou 
este mundo. 

Todos: Ajudai-nos, Senhor, a cuidar das obras de vossas mãos! 

- O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus merece ser cuidado com amor e carinho. 

Todos: Ajudai-nos, Senhor, por intercessão da Senhora do Carmo, a olhar as pessoas com respeito e consi-
deração. 

- Os Pais e Educadores são pessoas conscientes da missão de educar, respeitando as possibilidades e limita-
ções dos fi lhos e dos educandos. 

Todos: Nossa Senhora do Carmo ajudai-nos a sermos pacientes.

5. Salmo 08 – A presença de Deus irrompe por toda a terra.

Senhor nosso Deus,
A tua presença irrompe por toda a terra.
O universo inteiro canta a tua glória. 
Na candura das crianças se revela a tua força,
Pois diante delas se desarmam até os mais violentos.

Senhor, quando me extasio a olhar o céu estrelado,
Quando contemplo as noites de luar,
E penso que foste tu seu criador, eu me pergunto:

Que valor imenso não deve ter o homem
Para estar sempre na tua lembrança, 
E ser tratado com tanto carinho?

Tu o estabeleceste no universo como se fosse um deus,
De honra e glória o coroaste.
Fizeste dele o senhor da tua criação, 

Tu colocaste tudo sob seu domínio, 
Os animais do campo, mesmo os mais ferozes, 
Os pássaros do céu e os peixes do mar, tudo!
Até as forças e mistérios mais profundos da natureza,
As criaturas todas.
Senhor nosso Deus,/ A tua presença irrompe por toda a terra!

6. Vivência 

Fazer um tempo de silêncio para que cada pessoa elabore mentalmente uma nova a� tude em relação ao 
tema do dia.

7. Oração Final 

Flor do Carmelo, Videira Florescente, Esplendor do Céu,
Virgem Fecunda e Singular, Mãe Amável e sempre Virgem,
Aos Carmelitas, sede propícia, ó Estrela do Mar.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, 
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém!

Canto – escolher



1. Oração inicial

Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
Venham adoremos a nosso Senhor
Com a Virgem Maria, Mãe do Salvador!
Teu ouvido inclina pra ouvir, Senhor,
Neste dia e sempre o nosso louvor!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus Bendito!
Aleluia, irmãs, aleluia irmãos!
Com a Mãe do Senhor, nossa louvação!

Dirigente: Desça sobre nós as luzes da Trindade Santa para que nossa oração suba ao Pai de Bondade e seja 
acolhido o nosso singelo louvor. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.

Cantar:

Ó vinde cristãos louvar a Maria/com hino singelo/e terna alegria.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Foi lá no Carmelo/ que a Virgem surgiu/ do mar numa nuvem/ Elias a viu.  
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Em chuva de graças/a Mãe se mostrou/e todo o Carmelo/feliz exultou.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria.

2. Tema do dia - Louvar a Maria com gestos de ALEGRIA

Dirigente: “A Alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira das pessoas que se encontram com Je-
sus.” (Papa Francisco) A alegria de uma pessoa, que segue os ensinamentos de Jesus, tem sua mo" vação no 
próprio Jesus Ressuscitado. São expressões dos discípulos: “Esta é a minha alegria, exclama São João.” “Se-
guiu o seu caminho cheio de alegria, foi dito a respeito do eunuco recém-ba" zado.” Maria levou para Isabel 
uma grande alegria ao visitá-la. Nós sabemos a importância da alegria na nossa vida: aquela que proporcio-
namos e aquelas que recebemos. O nosso louvor de hoje seja repleto de alegria.

Breve Pausa – uma música

3. Leitura Bíblica

Lc 1, 39-45  
“Naqueles dias, Maria par" u apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. 
Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de 
alegria em seu ventre e Isabel fi cou repleta do Espírito Santo. Com voz forte, ela exclamou: Bendita és entre 
as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? 
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Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela 
que acreditou pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido.” 

4. Preces 

- Virgem Maria, Mãe da Alegria, no vosso silêncio fecundo dissestes a linguagem do amor, ajudai-nos a ser-
mos testemunhas da alegria, por amor.

Todos: Vós que sois a Mãe dos Carmelitas, escutai a nossa prece!

- Quanta alegria brota em nosso coração quando recebemos a visita de uma pessoa querida.

Todos: Vós que sois a Mãe dos Carmelitas, escutai a nossa prece!

- Quem tem mãos limpas e coração puro transborda de alegria.

Todos: Vós que sois a Mãe dos Carmelitas, escutai a nossa prece!

5. Salmo 121

Que alegria quando ouvi que me disseram: 
“Vamos à casa do Senhor!”
E agora nossos pés já se detêm,/ Jerusalém em tuas portas.

Jerusalém, cidade bem edifi cada/ num conjunto harmonioso; 
Para lá sobem as tribos de Israel,/ as tribos do Senhor.

Para louvar, segundo as leis de Israel,/ o nome do Senhor.
A sede da jus# ça lá está/ e o trono de Davi.

Rogai que viva em paz Jerusalém,/ e em segurança os que te amam!
Que a paz habite dentro dos teus muros,/ tranquilidade em teus palácios!

Por amor aos meus irmãos e meus amigos/ peço: “A paz esteja em # !”
Pelo amor que tenho à casa do Senhor/ eu te desejo todo bem!

6. Vivência 

Fazer um tempo de silêncio para que cada pessoa elabore mentalmente uma nova a# tude em relação ao 
tema do dia.

7. Oração Final 

Flor do Carmelo, Videira Florescente, Esplendor do Céu,
Virgem Fecunda e Singular, Mãe Amável e sempre Virgem,
Aos Carmelitas, sede propícia, ó Estrela do Mar.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, 
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém!

Canto - escolher 



1. Oração inicial

Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
Venham adoremos a nosso Senhor
Com a Virgem Maria, Mãe do Salvador!
Teu ouvido inclina pra ouvir, Senhor,
Neste dia e sempre o nosso louvor!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus Bendito!
Aleluia, irmãs, aleluia irmãos!
Com a Mãe do Senhor, nossa louvação!

Dirigente: Desça sobre nós as luzes da Trindade Santa para que nossa oração suba ao Pai de Bondade e seja 
acolhido o nosso singelo louvor. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.

Cantar:

Ó vinde cristãos louvar a Maria/com hino singelo/e terna alegria.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Foi lá no Carmelo/ que a Virgem surgiu/ do mar numa nuvem/ Elias a viu.  
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Em chuva de graças/a Mãe se mostrou/e todo o Carmelo/feliz exultou.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria.

2. Tema do dia - Louvar a Maria com gestos de GRATIDÃO

Dirigente: Saber agradecer é consultar o coração. A par" r da nossa concepção inicia-se em nós o sen" mento 
de gra" dão pelo dom da vida. A interdependência vai gerando muitas ocasiões para manifestarmos gestos 
de agradecimento. Ao meditar sobre os gestos de gra" dão descobrimos que Jesus deu muita importância à 
a" tude do enfermo curado que voltou para agradecer. Comecemos pelos pequenos gestos gerados no cora-
ção, sem medo de manifestá-los.

Breve Pausa – uma música

3. Leitura Bíblica

Lc 17, 11-19 
“Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Estava para entrar num povoa-
do, quando dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram: Jesus Mestre, tem 
compaixão de nós! Ao vê-los Jesus disse: Ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, 
aconteceu que fi caram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorifi cando  a Deus em 
alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Jesus lhe perguntou: eram 
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dez os curados, onde estão os outros nove? Este estrangeiro voltou para dar glória a Deus. E Jesus disse-lhe: 
Levanta-te, vai. Tua fé te salvou.”

4. Preces 

- Agradecemos o dom da vida de Jesus, o Mistério Pascal que dá signifi cado à nossa vida de fé. 

Todos: Mãe do Carmelo vem nos ensinar a agradecer o dom da Fé!

- Agradecemos o dom da nossa vida, o Mistério que nos envolve ao desenvolvermos habilidades para ofe-
recer ao bem comum.

Todos: Mãe do Carmelo vem nos ensinar a agradecer o dom da Esperança.

- Agradecemos o dom da Igreja povo de Deus que se reúne em comunidade para louvar as maravilhas do 
Criador.

Todos: Mãe do Carmelo vem nos ensinar a agradecer o dom da Caridade.

5. Salmo 23

Refrão: Tu és Senhor, o meu Pastor/ Por isso nada em minha vida faltará. 

Pelos prados e Campinas, / verdejantes eu vou,/ é o Senhor que me leva a descansar./ Junto às fontes de 
águas puras,/ verdejantes eu vou./ Minhas forças o Senhor vai animar. 

Nos caminhos mais seguros,/ junto dele eu vou./ E pra sempre o seu nome eu honrarei. / Se eu encontro mil 
abismos/ nos caminhos eu vou./Segurança sempre eu  tenho em suas mãos.

No banquete em sua casa muito alegre eu vou./ Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte/ 
e me faz ser feliz e/ transborda a minha taça em seu amor.

6. Vivência 

Fazer um tempo de silêncio para que cada pessoa elabore mentalmente uma nova a# tude em relação ao 
tema do dia.

7. Oração Final 

Flor do Carmelo, Videira Florescente, Esplendor do Céu,
Virgem Fecunda e Singular, Mãe Amável e sempre Virgem,
Aos Carmelitas, sede propícia, ó Estrela do Mar.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, 
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém!

Canto - escolher 



1. Oração inicial

Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
Venham adoremos a nosso Senhor
Com a Virgem Maria, Mãe do Salvador!
Teu ouvido inclina pra ouvir, Senhor,
Neste dia e sempre o nosso louvor!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus Bendito!
Aleluia, irmãs, aleluia irmãos!
Com a Mãe do Senhor, nossa louvação!

Dirigente: Desça sobre nós as luzes da Trindade Santa para que nossa oração suba ao Pai de Bondade e seja 
acolhido o nosso singelo louvor. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.

Cantar:

Ó vinde cristãos louvar a Maria/com hino singelo/e terna alegria.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Foi lá no Carmelo/ que a Virgem surgiu/ do mar numa nuvem/ Elias a viu.  
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Em chuva de graças/a Mãe se mostrou/e todo o Carmelo/feliz exultou.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria.

2. Tema do dia - Louvar a Maria com gestos de ADMIRAÇÃO

Dirigente: Admirar é olhar com atenção e prazer, deixando-se se surpreender, extasiar-se com o admirável. 
Não são muitas palavras que precisamos para descrever o ato de admirar o admirável. A linguagem espiritual 
muitas vezes nos leva aos gestos de admiração: a natureza, a criança, o milagre da cura, a bem solidário, a 
cria" vidade em manifestar o belo através da arte. A Bondade de Deus é digna de Admiração.

Breve Pausa – uma música

3. Leitura Bíblica

Mt 11, 25-30
A revelação aos pequenos. “Naquela ocasião Jesus pronunciou estas palavras: `Eu te louvo, Pai, Senhor do 
céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos pequeninos.´ 
‘Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai 
e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que 
estais cansados e carregados de fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos 
meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Pois meu jugo é suave e 
meu fardo é leve.”

Ó vinde cristãos louvar a Maria
Com hinos singelos e terna alegria!



4. Preces 

- Assim como os campos se cobre de fl ores quando é tempo de primavera nós possamos encher o coração 
das maravilhas de Deus.

Todos: Ó Mãe dos Carmelitas vinde recebei nossa admiração e louvor. 

- Atraí-nos para vós, ó Virgem Imaculada.

Todos: Para que possamos nos envolver com os vossos perfumes!

- Gerastes ó Mãe, um fi lho tão lindo, uma luz que nos guia na caminhada.

Todos: Jesus manso e humilde de coração que o nosso coração seja semelhante ao vosso.

5. Salmo 103

Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome.

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus bene# cios.

Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades,

Que redime a tua vida da perdição; que te coroa de benignidade e de misericórdia,

Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia.

O Senhor faz jus$ ça e juízo a todos os oprimidos.

Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos fi lhos de Israel.

Misericordioso e piedoso é o Senhor; longânime e grande em benignidade.

Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira.

Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades.

Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o 

temem.

Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões.

Assim como um pai se compadece de seus fi lhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem.

Pois ele conhece a nossa estrutura; lembra-se de que somos pó.

Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a fl or do campo assim fl oresce.

Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido.

Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua 

jus$ ça sobre os fi lhos dos fi lhos;

Sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cum-

prir.

O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo.

Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, 

obedecendo à voz da sua palavra.

Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito.

Bendizei ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio; bendize, ó minha alma, ao 

Senhor.

6. Vivência 

Fazer um tempo de silêncio para que cada pessoa elabore mentalmente uma nova a$ tude em relação ao 

tema do dia.

7. Oração Final 

Flor do Carmelo, Videira Florescente, Esplendor do Céu,

Virgem Fecunda e Singular, Mãe Amável e sempre Virgem,

Aos Carmelitas, sede propícia, ó Estrela do Mar.

Rogai por nós Santa Mãe de Deus, 

para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém!

Canto - escolher



1. Oração inicial

Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
Venham adoremos a nosso Senhor
Com a Virgem Maria, Mãe do Salvador!
Teu ouvido inclina pra ouvir, Senhor,
Neste dia e sempre o nosso louvor!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus Bendito!
Aleluia, irmãs, aleluia irmãos!
Com a Mãe do Senhor, nossa louvação!

Dirigente: Desça sobre nós as luzes da Trindade Santa para que nossa oração suba ao Pai de Bondade e seja 
acolhido o nosso singelo louvor. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.

Cantar:

Ó vinde cristãos louvar a Maria/com hino singelo/e terna alegria.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Foi lá no Carmelo/ que a Virgem surgiu/ do mar numa nuvem/ Elias a viu.  
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Em chuva de graças/a Mãe se mostrou/e todo o Carmelo/feliz exultou.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria.

2. Tema do dia - Louvar a Maria com gestos de AFETO

Dirigente: Afeto é sen" mento profundo de amizade que alimenta um relacionamento e se constrói com 
respeito e confi ança. A relação de afeto aproxima as pessoas e acontece nos pequenos gestos: uma carta, 
um sorriso, uma visita, uma surpresa agradável, um abraço, uma piscada de olhos, um toque no ombro. Às 
vezes, vem acompanhado de um pedido de desculpas, ou de palavras consoladoras, ou votos de felicidades, 
ou convite para um cafezinho, um chá, uma conversa boa. Jesus cul" vou esse sen" mento com a família de 
Betânia. Gostava de estar com Marta, Maria e Lázaro.  Sem palavras, José mostrou seu afeto para com Maria 
e Jesus. Maria respondeu aos Carmelitas com gesto de afeto quando ofereceu o escapulário para São Simão 
Stock. Ela nos convida a usar o escapulário como forma de carinho e de compromisso com a vida cristã.

Breve Pausa – uma música

3. Leitura Bíblica

Jo 11, 17-27
“Ao chegar, Jesus verifi cou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia distava cerca de três 
quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus " nham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda 
do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria fi cou em casa. Disse 
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Marta a Jesus: “Senhor, se es� vesses aqui meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te 
dará tudo o que pedires”. Disse-lhe Jesus: “O seu irmão vai ressuscitar”. Marta respondeu: “Eu sei que ele vai 
ressuscitar na ressurreição, no úl� mo dia”. Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê 
em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?” 
Ela lhe respondeu: “Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo”.

4. Preces 

- Nossas famílias estão na base dos sen� mentos de afeto. Agradecemos aos nossos pais e familiares todo o 
afeto recebido nas várias fases da nossa vida.

Todos: Ó Mãe do Carmelo, dai-nos vosso afeto!

- Muitas pessoas nos oferecem o afeto que nos ajudam na caminhada histórica.

Todos: Ó Mãe do Carmelo, dai-nos vosso afeto!

- Os afetos ordenados nos ajudam a superar os desafi os de cada dia.

Todos: Ó Mãe do Carmelo, dai-nos vosso afeto!

5. Salmo 85

Ó Javé, favoreceste, a tua terra,/ restauraste os ca� vos de Jacó.
Perdoaste a culpa do teu povo,/ encobriste todo o seu pecado.
Reprimiste o teu furor/ refreaste o ardor da tua ira.

Restaura-nos ó Deus salvador nosso/ renuncia ao teu rancor contra nós!
Ficarás irado conosco para sempre?[...] Javé, mostra-nos o teu amor!

Vou escutar o que Javé nos diz: [...] Fidelidade se encontram,
Jus� ça e Paz se abraçam./ Fidelidade brotará da terra,
E a jus� ça se inclinará do céu./ Javé nos dará a chuva,
A terra nos dará o seu fruto./ A jus� ça caminhará à frente dele, 
A salvação seguirá seus passos.

6. Vivência 

Fazer um tempo de silêncio para que cada pessoa elabore mentalmente uma nova a� tude em relação ao 
tema do dia.

7. Oração Final 

Flor do Carmelo, Videira Florescente, Esplendor do Céu,
Virgem Fecunda e Singular, Mãe Amável e sempre Virgem,
Aos Carmelitas, sede propícia, ó Estrela do Mar.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, 
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém!

Canto - escolher 



1. Oração inicial

Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
Venham adoremos a nosso Senhor
Com a Virgem Maria, Mãe do Salvador!
Teu ouvido inclina pra ouvir, Senhor,
Neste dia e sempre o nosso louvor!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus Bendito!
Aleluia, irmãs, aleluia irmãos!
Com a Mãe do Senhor, nossa louvação!

Dirigente: Desça sobre nós as luzes da Trindade Santa para que nossa oração suba ao Pai de Bondade e seja 
acolhido o nosso singelo louvor. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.

Cantar:

Ó vinde cristãos louvar a Maria/com hino singelo/e terna alegria.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Foi lá no Carmelo/ que a Virgem surgiu/ do mar numa nuvem/ Elias a viu.  
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Em chuva de graças/a Mãe se mostrou/e todo o Carmelo/feliz exultou.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria.

2. Tema do dia - Louvar a Maria com gestos de COMPAIXÃO

Dirigente: O olhar de compaixão e misericórdia nasce num conjunto de sen" mentos. É preciso crescer em 
sensibilidade para com a outra pessoa, entrar no interior dela, vê-la com empa" a, penetrar no mais ín" mo da 
sua dor, da sua necessidade. A compaixão começa sem palavras.  Deus disse no livro do êxodo: “Eu vi a opres-
são do meu povo, eu ouvi o grito de afl ição, tomei conhecimento do seu sofrimento, desci para libertá-los”. O 
gesto que nasce do sen" mento de compaixão é libertador. Liberta-nos do mal que machuca as pessoas, que 
nos a" nge através da ganância, da corrupção, e do abandono. Maria foi sensível quando viu que o vinho da 
festa dos noivos estava acabando. A sensibilidade cria situações novas, escapole do convencional e inventa 
meios de transformação. Antecipa-se em fazer o BEM.

Breve Pausa – uma música

3. Leitura Bíblica

Jo 19, 25-27
“Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando 
Jesus viu sua mãe ali, e, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: “Aí está o seu fi lho”, e ao 

Ó vinde cristãos louvar a Maria
Com hinos singelos e terna alegria!



discípulo: “Aí está a sua mãe”. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família”.

4. Preces 

- Louvado seja Deus que nos dá a graça de amadurecer na compreensão de um amor doação.

Todos: Tende compaixão de nós, ó Jesus!

- Deus está presente em todos os momentos de nossa vida: no gozo e no sofrimento.

Todos: Tende compaixão de nós, ó Jesus!

- Tudo o que somos e temos sejam fruto e expressão de nossos gestos solidários e generosos.

Todos: Tende compaixão de nós, ó Jesus!

5. Salmo 117

Louvem o Senhor, todas as nações; 
exaltem-no, todos os povos!

Porque imenso é o seu amor leal por nós, 
e a fi delidade do Senhor dura para sempre.
Aleluia!

6. Vivência 

Fazer um tempo de silêncio para que cada pessoa elabore mentalmente uma nova a# tude em relação ao 
tema do dia.

7. Oração Final 

Flor do Carmelo, Videira Florescente, Esplendor do Céu,
Virgem Fecunda e Singular, Mãe Amável e sempre Virgem,
Aos Carmelitas, sede propícia, ó Estrela do Mar.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, 
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém!

Canto - escolher 



Ó vinde cristãos louvar a Maria
Com hinos singelos e terna alegria!

1. Oração inicial

Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
 Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
Venham adoremos a nosso Senhor
Com a Virgem Maria, Mãe do Salvador!
Teu ouvido inclina pra ouvir, Senhor,
Neste dia e sempre o nosso louvor!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus Bendito!
Aleluia, irmãs, aleluia irmãos!
Com a Mãe do Senhor, nossa louvação!

Dirigente: Desça sobre nós as luzes da Trindade Santa para que nossa oração suba ao Pai de Bondade e seja 
acolhido o nosso singelo louvor. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.

Cantar:

Ó vinde cristãos louvar a Maria/com hino singelo/e terna alegria.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Foi lá no Carmelo/ que a Virgem surgiu/ do mar numa nuvem/ Elias a viu.  
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Em chuva de graças/a Mãe se mostrou/e todo o Carmelo/feliz exultou.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria.

2. Tema do dia - Louvar a Maria com gestos de ESCUTA

Dirigente: Escutar é permi" r que o silêncio interior, fale mais alto. É acolher com o coração, captar com o dom da 
comunicação, é usar a ferramenta do diálogo. Escutar a natureza. Quantas maravilhas! A natureza também grita 
quando não é respeitada. Escutar a realidade social. Tentar decifrar suas inquietações. Lembremos o exemplo 
de um homem que escutou com profundidade: José, diante da dúvida, esperou, discerniu com ajuda do Espírito 
Santo e decidiu acolher Maria na gravidez. Em nossa oração, não falemos muito, mas escutemos a voz do Espírito 
que fala através de sinais, das parábolas, do silêncio. Que neste dia da novena possamos recordar a importância 
da escuta na nossa vida diária.

Breve Pausa – uma música

3. Leitura Bíblica

Mt 1,18-25
“Foi assim o nascimento de Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava prome" da em casamento a José, mas, antes que 
se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo 
expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apare-
ceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: “José, fi lho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois 
o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um fi lho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, 
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados”. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor 



dissera pelo profeta: “A virgem fi cará grávida e dará à luz um fi lho, e o chamarão Emanuel”, que signifi ca “Deus 
conosco”. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe � nha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas 
não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um fi lho. E ele lhe pôs o nome de Jesus.”

4. Preces 

- Amado Jesus ensinai-nos a escutar os clamores do nosso povo.

Todos: Ó Mãe do Carmelo, intercedei por nós!

- Desejamos escutar com o coração, as súplicas dos que estão na afl ição.

Todos: Ó Mãe do Carmelo, intercedei por nós!

- Jesus que é manso e humilde de coração, desejamos que o nosso coração seja como o vosso.

Todos: Ó Mãe do Carmelo, intercedei por nós!

5. Salmo 36

Há no meu ín� mo um oráculo a respeito da maldade do ímpio:
Aos seus olhos é inú� l temer a Deus.

Ele se acha tão importante, que não percebe nem rejeita o seu pecado.

As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras;
abandonou o bom senso e não quer fazer o bem.

Até na sua cama planeja maldade;
nada há de bom no caminho a que se entregou,
e ele nunca rejeita o mal.

O teu amor, Senhor, chega até os céus;
a tua fi delidade até as nuvens.

A tua jus� ça é fi rme como as altas montanhas;
as tuas decisões, insondáveis como o grande mar.
Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais.

Como é precioso o teu amor, ó Deus!
Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas.

Eles se banqueteiam na fartura da tua casa;
Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias.

Pois em �  está a fonte da vida;
Graças à tua luz, vemos a luz.

Estende o teu amor aos que te conhecem;
A tua jus� ça, aos que são retos de coração.
Não permitas que o arrogante me pisoteie
Nem que a mão do ímpio me faça recuar.

Lá estão os malfeitores caídos,
Lançados ao chão, incapazes de levantar-se!

6. Vivência 

Fazer um tempo de silêncio para que cada pessoa elabore mentalmente uma nova a� tude em relação ao tema 
do dia.

7. Oração Final 

Flor do Carmelo, Videira Florescente, Esplendor do Céu,
Virgem Fecunda e Singular, Mãe Amável e sempre Virgem,
Aos Carmelitas, sede propícia, ó Estrela do Mar.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, 
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém!

Canto - escolher



1. Oração inicial

Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
Venham adoremos a nosso Senhor
Com a Virgem Maria, Mãe do Salvador!
Teu ouvido inclina pra ouvir, Senhor,
Neste dia e sempre o nosso louvor!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus Bendito!
Aleluia, irmãs, aleluia irmãos!
Com a Mãe do Senhor, nossa louvação!

Dirigente: Desça sobre nós as luzes da Trindade Santa para que nossa oração suba ao Pai de Bondade e seja 
acolhido o nosso singelo louvor. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.

Cantar:

Ó vinde cristãos louvar a Maria/com hino singelo/e terna alegria.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Foi lá no Carmelo/ que a Virgem surgiu/ do mar numa nuvem/ Elias a viu.  
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Em chuva de graças/a Mãe se mostrou/e todo o Carmelo/feliz exultou.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria.

2. Tema do dia - Louvar a Maria com gestos de PERDÃO

Dirigente: Quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Foi um resultado matemá" co:  Setenta vezes sete 
vezes. Sendo assim temos muitas oportunidades para perdoar durante nossa existência. Perdoar é também 
um ato libertador. Faz parte também do nosso processo de conversão permanente. Uma correção fraterna 
vale como um tesouro recebido de presente. Aquele que ofendeu e o ofendido precisam entrar num clima de 
sintonia para receberem esse presente. Há pessoas feridas que não se abrem para receber o gesto de perdão. 
Há pessoas que ferem sem intenção de ferir. A graça de Deus cria em cada um de nós, na oração o sen" mento 
mais puro de amor e assim, recebemos o presente da reconciliação. Nesta caminhada com Maria elevemos 
nosso coração a Deus pedindo a graça do perdão. No silêncio do coração busquemos a paz e festejemos, com 
alegria, o misericordioso perdão do nosso Deus.

Breve Pausa – uma música

3. Leitura Bíblica

Mt 17,15-20
“Senhor, tem misericórdia do meu fi lho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou 
na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo”. 17 Respondeu Jesus: “Ó geração in-
crédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino”. 

Ó vinde cristãos louvar a Maria
Com hinos singelos e terna alegria!



Jesus repreendeu o demônio; este saiu do menino que, daquele momento em diante, fi cou curado. Então os 
discípulos aproximaram-se de Jesus em par� cular e perguntaram: “Por que não conseguimos expulsá-lo?” Ele 
respondeu: “Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês � verem fé do tamanho de um 
grão de mostarda, poderão dizer a este monte: ‘Vá daqui para lá’, e ele irá. Nada será impossível para vocês..”

4. Preces 

- Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu.

Todos: Ó Senhor, tende piedade de nós!

- Perdoai-nos, ó Pai, pelas faltas e omissões que cometemos no dia a dia.

Todos: Ó Senhor, tende piedade de nós!

- Perdoai-nos, ó Pai, por nossa cegueira em ver a realidade que nos envolve.

Todos: Ó Senhor, tende piedade de nós!

5. Salmo 32

Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas
e seus pecados apagados!

Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa

e em quem não há hipocrisia!

Enquanto eu man� nha escondidos os meus pecados,
o meu corpo defi nhava de tanto gemer.

Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim;
minhas forças foram-se esgotando como em tempo de seca.

Então reconheci diante de �  o meu pecado e não encobri as minhas culpas.
Eu disse: “Confessarei as minhas transgressões”, ao Senhor, 
e tu perdoaste a culpa do meu pecado.

Portanto, que todos os que são fi éis orem a �  enquanto podes ser encontrado;
quando as muitas águas se levantarem, elas não os a� ngirão.

Tu és o meu abrigo; tu me preservarás das angús� as
e me cercarás de canções de livramento.

Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir;
eu o aconselharei e cuidarei de você.

Não sejam como o cavalo ou o burro,
que não têm entendimento mas precisam ser controlados
com freios e rédeas; caso contrário não obedecem.

Muitas são as dores dos ímpios,
mas a bondade do Senhor protege quem nele confi a.

Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos!
Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração!!

6. Vivência 

Fazer um tempo de silêncio para que cada pessoa elabore mentalmente uma nova a� tude em relação ao tema 
do dia.

7. Oração Final 

Flor do Carmelo, Videira Florescente, Esplendor do Céu,
Virgem Fecunda e Singular, Mãe Amável e sempre Virgem,
Aos Carmelitas, sede propícia, ó Estrela do Mar.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, 
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém!

Canto - escolher



1. Oração inicial

Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
Venham adoremos a nosso Senhor
Com a Virgem Maria, Mãe do Salvador!
Teu ouvido inclina pra ouvir, Senhor,
Neste dia e sempre o nosso louvor!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus Bendito!
Aleluia, irmãs, aleluia irmãos!
Com a Mãe do Senhor, nossa louvação!

Dirigente: Desça sobre nós as luzes da Trindade Santa para que nossa oração suba ao Pai de Bondade e seja 
acolhido o nosso singelo louvor. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.

Cantar:

Ó vinde cristãos louvar a Maria/com hino singelo/e terna alegria.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Foi lá no Carmelo/ que a Virgem surgiu/ do mar numa nuvem/ Elias a viu.  
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria. 
Em chuva de graças/a Mãe se mostrou/e todo o Carmelo/feliz exultou.
Flor do Carmelo/ nossa alegria/ Salve! Salve! Maria.

2. Tema do dia - Louvar a Maria com gestos de RECONHECIMENTO

Dirigente: Reconhecer é conhecer, de novo, é confi rmar, é comprovar a verdade experimentada. Durante a 
nossa existência temos muitas oportunidades de ver o reconhecimento acontecendo. Reconhecer as pessoas 
que há muitos anos não encontrávamos; reconhecer o bem realizado por alguém e manifestar esse reconhe-
cimento; agregar no conjunto cultural os que oferecem à humanidade uma obra de arte. Reconhecer os dons 
das pessoas na comunidade humana. Quantas maravilhas surgem das mãos talentosas! O reconhecimento 
conforta, es# mula, faz bem à alma, é completamente gratuito. É diferente quando o reconhecimento é verda-
deiro porque não é cobrado e nem imposto. Podemos subs# tuir por gratuidade do coração, livre do ciúme e da 
inveja. É com o coração puro e a alegria do coração que reconhecemos a bem-aventurada Mãe de Deus e Mãe 
nossa. Nosso afeto, nosso louvor e nossas súplicas pela mediação de Nossa Senhora do Carmo.

Breve Pausa – uma música
3. Leitura Bíblica

Ó vinde cristãos louvar a Maria
Com hinos singelos e terna alegria!



1 Corín� os, 13
“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não � ver amor, serei como o sino que ressoa ou como 
o prato que re� ne.
Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz 
de mover montanhas, se não � ver amor, nada serei.
Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não � ver amor, 
nada disso me valerá.
O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha.
Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injus� ça, mas se alegra com a verdade.
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará.
Pois em parte conhecemos e em parte profe� zamos;
quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.
Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me 
tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.
Agora, pois, vemos apenas um refl exo obscuro, como em espelho; mas, então, veremos face a face. Agora co-
nheço em parte; então, conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido.
Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.”

4. Preces 

- Louvemos ao Deus por tantos bene! cios recebidos todos os dias.

Todos: Ó Mãe do Carmelo, intercedei por nós!

- Louvemos ao Deus de Bondade que nos ama sem medidas.

Todos: Ó Mãe do Carmelo, intercedei por nós!

- Louvemos ao Pai amoroso que nos deu Maria como Mãe e Mãe do seu Filho Jesus.

Todos: Ó Mãe do Carmelo, intercedei por nós!

5. Sabedoria 6, 12-21

“Resplandecente é a Sabedoria, e sua beleza é inalterável: os que a amam, descobrem-na facilmente. 
Os que a procuram encontram-na. Ela antecipa-se aos que a desejam. 
Quem, para possuí-la, levanta-se de madrugada, não terá trabalho, porque a encontrará sentada à sua porta. 
Fazê-la objeto de seus pensamentos é a prudência perfeita, e quem por ela vigia, em breve não terá mais 
cuidado.
Ela mesma vai à procura dos que são dignos dela; ela lhes aparece nos caminhos cheia de benevolência, e vai 
ao encontro deles em todos os seus pensamentos, porque, verdadeiramente, desde o começo, seu desejo é 
instruir, e desejar instruir-se é amá-la.
Mas amá-la é obedecer às suas leis, e obedecer às suas leis é a garan� a da imortalidade. 
Ora, a imortalidade faz habitar junto de Deus; assim o desejo da Sabedoria conduz ao Reino! Se, pois, cetros 
e tronos vos agradam, ó vós que governais os povos, honrai a Sabedoria, e reinareis eternamente.”

6. Vivência 

Fazer um tempo de silêncio para que cada pessoa elabore mentalmente uma nova a� tude em relação ao 
tema do dia.

7. Oração Final 

Flor do Carmelo, Videira Florescente, Esplendor do Céu,
Virgem Fecunda e Singular, Mãe Amável e sempre Virgem,
Aos Carmelitas, sede propícia, ó Estrela do Mar.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, 
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém!

Canto - escolher 


