
NOVENA NOVENA NOVENA NOVENA     
EM PREPARAÇÃO PARA EM PREPARAÇÃO PARA EM PREPARAÇÃO PARA EM PREPARAÇÃO PARA     

A FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO,A FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO,A FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO,A FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO,    

a ser celebrada nas casas ou nas comunidades 

 

A Família Carmelitana nasceu no Monte Carmelo, na Palestina, terra de Jesus. Isto 

foi no século XIII. De lá para cá, ela cresceu e se espalhou pelo mundo inteiro. No Brasil 

há muitos carmelitas entre sacerdotes, frades, irmãs, leigos e pessoas devotas que 
carregam o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. "Viver o Carisma Carmelita e a 
missão do Carmelo hoje". Será também o tema e o lema desta novena de Nossa Senhora 

do Carmo. 

Tema: Uma palavra de esperança e de salvação de Maria, a mãe de Jesus. 
 Em cada um dos nove dias da novena receberemos uma palavra de esperança e 

de salvação. 

Lema: Com Maria viver hoje o carisma e a missão do Carmelo. 

 Em cada um dos nove dias da novena aprenderemos uma palavra de esperança 

e de salvação para irradiar para os outros. 

Símbolo: Em cada um dos nove dias teremos um símbolo que expressa a espiritualidade 

carmelitana. O símbolo ajuda a provocar uma boa conversa entre nós e a 

formular um compromisso. 



1º DIA:  

Com Maria, realizar o sonho de Deus                       Lucas 1,26-38 Anunciação do anjo Gabriel 
Símbolo: O Escapulário do Carmo Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor 

2º DIA: 

Com Maria, ser anjo de Deus para os outros.  Lucas 2,8-20: Anúncio do nascimento de Jesus 

Símbolo: A Bíblia e o Rosário Maria nos ajuda a perceber os anjos na vida 

3º DIA: 

Com Maria, acolher os pobres e excluídos  Lucas 4,14-21: A Boa Nova aos pobres de Nazaré 

Símbolo:  Maria ao pé da Cruz de Jesus Maria acolhe os pobres do seu povo 

4º DIA: 

Com Maria, irradiar Deus para os jovens  Lucas 18,15-23: Acolhe as criança e o jovem rico 

Símbolo:  O Monte Carmelo Maria criou Jesus desde nenê até ele ficar adulto 

5º DIA: 

Com Maria, despertar os acomodados  Lucas 10,25-27: Parábola do Bom Samaritano 

Símbolo:  O Escudo do Carmo Maria não se acomodou, foi até ao pé da cruz 

6º DIA: 

Com Maria, partilhar nossos bens com os irmãos  Lucas 12,13-21: Parábola do rico ingênuo 
Símbolo:  O Logotipo do Carmo Maria nos dá o mesmo recado no seu cântico 

7º DIA: 

Com Maria, consolar os que choram  Lucas 23,26-32: As mulheres consolam Jesus 
Símbolo:  Consolar os aflitos Maria estava com elas desde a cruz até o cenáculo 

8º DIA: 

Com Maria, perdoar os que nos ofendem  Lucas 23,33-46: Jesus perdoa o seu assassino 
Símbolo:  Imagem da Mãe das dores Maria, mãe das dores, nos perdoa e acolhe 

9º DIA: 

Com Maria, animar dos sem esperança  Lucas 15,11-32: Parábola do Filho Pródigo 
Símbolo:  Maria no dia de Pentecostes Maria gera esperança em todos nós 

Com Maria, realizar o sonho de Deus 

Lucas 1,26-38 

 

 

 



Símbolo do Primeiro Dia 

Escapulário de Nossa Senhora do Carmo 

 

 
O Escapulário 

aponta para a pessoa de Maria, a Mãe de Jesus, nossa irmã e protetora; 
evoca a proteção de Maria para conosco e nos lembra do compromisso que assumimos 

com ela. 
 

Tema do dia: Com Maria realizar o sonho de Deus- Lucas 1,26-38 

1. Animador:  
 Todos nós temos um sonho. O sonho de um dia chegar a conviver como irmãos e irmãs em 

fraternidade, num mundo de paz, sem ódio e  sem briga. Este sonho dorme no coração de 
cada um de nos. Quem veio acordar o sonho foi Jesus. Ele teve o mesmo sonho e lutou para 
realizá-lo. Foi morto por causa disso, pois tem gente que quer impedir a chegada da 
fraternidade e da justiça. Mas Deus confirmou o sonho. Ressuscitou Jesus! A ressurreição é 
uma luz que se acendeu, no meio da noite. Clareou a vida! Vamos nos preparar para ouvir a 
Palavra de Deus. 

2. Canto:  
Buscai primeiro o Reino de Deus... 

3. Chave para leitura da Bíblia:  
 O sonho do povo de Deus, alimentado pelos profetas, realizou-se através de Maria. O anjo 

Gabriel perguntou se ela aceitava. Maria respondeu: "Eis aqui a serva do senhor, faça-se em 

mim, segundo a tua palavra". Neste instante o sonho do povo de Deus começou a realizar-
se. Vamos ouvir a leitura que descreve a visita do anjo Gabriel a Maria: 

4. Leitura solene de Lucas 1,26-38: O anúncio do anjo Gabriel a Maria 

5. Momento de silêncio: 

6. Conversa:  
1. Qual o ponto de que você mais gostou neste texto? Por que? 
2. Qual o sonho que se realizou através do Sim de Maria? 
3. Qual a mensagem que eu levo para casa? 

7. Oração:  
O Anjo do Senhor anunciou a Maria  /  Eis aqui a Serva do Senhor  /  E o Verbo se fez  carne 

3. Um momento de louvor à Virgem do Carmo 



Olhar o Símbolo:  
Vamos olhar a imagem de Nossa Senhora do Carmo que traz o Escapulário e ler as duas frases 

que iluminam o símbolo. Vamos olhar todos os detalhes: a mãe, o menino, o olhar, as mãos, o 
Escapulário. 

Qual o sentimento que este símbolo evoca em nós?  Comentar livremente o símbolo. 

Olhar o exemplo de Maria:  
Maria "ouvia a Palavra de Deus e a colocava em prática" (Lc 11,27-28). Ela aponta para Jesus e 

nos diz: "Fazei tudo o que ele vos disser" (João 2,5).  

Sugestão:  

Todos os dias, ao acordar de manhã, colocar-se diante de Deus e dizer: “Senhor, disponha! 
Com tua Maria, estou aqui às tuas ordens, ao teu serviço!” 

Fazer preces espontâneas e responder: "Ó Senhor, escuta a nossa prece!" 

Pai Nosso 

Canto final  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º DIA 

Com Maria, ser anjo de Deus para os outros 

Lucas 2,8-20 

 

O Símbolo do Segundo Dia 

A Bíblia e o Rosário 

 

 
A Bíblia e o Rosário 

fazem a “Palavra de Deus habitar abundantemente na boca e no coração”. 
O Rosário é a Bíblia dos Pobres, pois ele  nos leva a meditar os Mistérios da Vida de Jesus 

1. Abertura 

1. Acolhida 

2. Um canto 

3. Invocar a luz do Espírito Santo 

4. Oração inicial:  

Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos em preparação para a festa de Nossa Senhora 
do Carmo. Nesta novena queremos aprender com Maria como viver a Boa Nova que Jesus 
nos trouxe; como viver o Evangelho do amor no dia a dia da nossa vida. Maria ajudou Jesus 
a crescer "em sabedoria, em tamanho, e em graça diante de Deus e dos homens" (Lc 2,52). 
Nesta novena, ela nos ajudará para que também nós possamos crescer, cada vez mais, na 
fé, na esperança e no amor. Isto vos pedimos por Jesus, o filho de Maria, que convosco vive 
e reina na unidade do Espírito Santo.  Amém. 

5. Oração:  Ave Maria 

6. Salmo de romaria:   

 Salmo 122(121): A paz que vem da prática da justiça 
1  Alegrei-me quando me disseram: «Vamos à casa de Javé!»  
2  Nossos passos já se detêm junto aos teus umbrais, Jerusalém!  
3 Jerusalém é fundada como cidade bem compacta.  
4  Para ela sobem as tribos, as tribos de Javé,  
   segundo o costume de Israel, para celebrar o nome de Javé.  
5  Aí estão os tribunais da justiça, no palácio de Davi.  
6 Desejem a paz para Jerusalém: «Vivam seguros os que amam você,  
7  haja paz dentro de seus muros e segurança em seus palácios!»  
8  Por meus irmãos e meus amigos, eu digo: «A paz esteja com você!»  
9  Pela casa de Javé nosso Deus, desejo todo o bem a você. 



7. Canto: Ó vinde cristãos louvar a Maria 

2. Tema do dia: Com Maria ser anjo de Deus para os outros 

1. Animador:  
 Os anjos de Deus anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores que estavam tomando 

conta das ovelhas no campo. Os pastores de hoje são os operários, os que trabalham para 
sustentar a família, são as mães e os pais que lutam para criar seus filhos. São as 
empregadas domésticas. É a multidão imensa do povo que trabalha na roça, enche as 
periferias das cidades, viaja de ônibus para ir e voltar do trabalho, todos os dias. Vive de 
salário. Não recebe muito apreço, mas são eles que sustentam a nação pelo seu trabalho, 
pela sua vida, pela sua persistência. A todos eles os anjos de Deus anunciam o nascimento 
de Jesus. Vamos com eles até Belém para ouvir a Palavra de Deus. 

2. Canto:  
Buscai primeiro o Reino de Deus  

3. Chave para leitura da Bíblia:  
Os anjos de Deus anunciam o nascimento de Jesus e enchem de esperança a vida dos 
pastores. Eles foram até Belém para ver a mãe e o recém nascido. Maria os acolhe lá na 
gruta. Ouvindo o canto dos anjos, os pastores percebem a mensagem: "Glória a Deus nas 

alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade". Vamos ouvir o anúncio dos anjos aos 
pastores.  

4. Lucas 2,8-20: os anjos anunciam o nascimento do Salvador aos pastores 

5. Momento de silêncio: 

6. Conversa:  
1. Qual o ponto de que você mais gostou neste texto? Por que? 
2. Quais os anjos de Deus que anunciam hoje a Boa Nova de Deus a nós e ao povo? 
3. Qual a mensagem que eu levo para casa? 

7. Oração: O Anjo do Senhor anunciou a Maria/Eis aqui a Serva do Senhor/E o Verbo se fez carne 

3. Um momento de louvor à Virgem do Carmo 

Olhar o Símbolo:  
Vamos olhar o símbolo da Bíblia e do Rosário e ler as duas frases que iluminam o símbolo. A 

Bíblia é a Palavra escrita de Deus que nos ajuda a descobrir a Palavra viva de Deus na vida. Papa 
João XXIII dizia: “O Rosário é a Bíblia dos Pobres”, pois nos leva a meditar os mistérios da vida de 
Jesus ao longo da reza das Ave Marias. 

Qual o sentimento que este símbolo evoca em nós?  Comentar livremente o símbolo. 

Olhar o exemplo de Maria:  
A Regra do Carmo diz que os devotos de Nossa Senhora do Carmo devem "meditar dia e noite 

na lei do Senhor e vigiar em orações" (Rc 10). Assim apreendemos como viver a Boa Nova de Deus 
que Jesus nos trouxe e irradiá-la para os outros. 

Sugestão:  

Durante o dia, em casa ou na rua, no ônibus ou no emprego, rezar de memória uma dezena do 
terço, meditando um dos mistérios da vida de Jesus.. 

Fazer preces espontâneas e responder: "Ó Senhor, escuta a nossa prece!" 

Pai Nosso 

Canto final (em honra de Nossa Senhora) 

 

 



3º DIA 

Com Maria, acolher os pobres e excluídos 

Lucas 1,26-38 

 

O Símbolo do Terceiro Dia 

A Cruz de Jesus 

 

 
A Cruz de Jesus 

mostra que “prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão”; 

pede que entreguemos nossa vida como serviço total a Deus e aos irmãos 

1. Abertura 

1. Acolhida 

2. Um canto 

3. Invocar a luz do Espírito Santo 

4. Oração inicial:  

Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos em preparação para a festa de Nossa Senhora 
do Carmo. Nesta novena queremos aprender com Maria como viver a Boa Nova que Jesus 
nos trouxe; como viver o Evangelho do amor no dia a dia da nossa vida. Maria ajudou Jesus 
a crescer "em sabedoria, em tamanho, e em graça diante de Deus e dos homens" (Lc 2,52). 
Nesta novena, ela nos ajudará para que também nós possamos crescer, cada vez mais, na 
fé, na esperança e no amor. Isto vos pedimos por Jesus, o filho de Maria, que convosco vive 
e reina na unidade do Espírito Santo.  Amém. 

5. Oração: Ave Maria 

6. Salmo de romaria:   
  Salmo 123(122): Tem compaixão de nós, Senhor 

1  Para ti eu levanto os meus olhos,  
 para ti, que habitas no céu.  
2  Como os olhos dos escravos, fixos nas mãos do seu senhor,  
 e como os olhos da escrava, fixos nas mãos da sua senhora,  
 assim estão os nossos olhos fixos em Javé nosso Deus, 
  até que se compadeça de nós.  
3  Compaixão, Senhor! Tem compaixão de nós,  
 porque estamos fartos de desprezo!  
4  Nossa vida está farta por demais  
 do sarcasmo dos satisfeitos e do desprezo dos soberbos.  



7. Canto: Ó vinde cristãos louvar a Maria 

2. Tema do dia: Com Maria acolher os pobres e excluídos  

1. Animador:  
 Os pobres e excluídos de hoje são muitos. Papa Francisco, nos  quatro meses do seu pontifi-

cado, já falou várias vezes que não podemos esquecer os pobres e os excluídos. Ele pede 
que a igreja não se feche sobre si mesma, mas que se abra para os pobres. Ela deve ir para 
as periferias do mundo, onde vivem os pobres e excluídos. Cada um de nós conhece seus 
pobres, sabe quantos são e onde moram: pobres, doentes, excluídos, gente sem futuro, 
sem emprego, sem saúde, sem casa, sem nada,..... Vamos nos preparar para ouvir o que 
Deus nos tem a dizer sobre isto. 

2. Canto:  
Buscai primeiro o Reino de  

3. Chave para leitura da Bíblia:  
 Jesus disse que ele veio para anunciar a Boa Nova aos pobres, para libertar os presos e 

oprimidos, para devolver a luz aos cegos. Jesus aprendeu esta missão convivendo com sua 
mãe durante trinta anos lá em Nazaré. Maria ensinava a ele que "Deus derruba os 
orgulhosos de seus tronos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os 
ricos sem nada" (Lucas 1,51-52). Ela praticava o que ensinou ao filho Jesus. Ela ajudou 
aquele casal pobre em Caná da Galiléia, quando a falta de vinho ameaçava estragar a festa 
do casamento (João 2,1-13). Vamos ouvir o programa de Jesus: 

4. Lucas 4,14-21: Jesus anuncia o seu programa ao povo 

5. Momento de silêncio: 

6. Conversa:  
1. Qual o ponto de que você mais gostou neste texto? Por que? 
2. Como Jesus foi uma palavra de esperança para os pobres e excluídos do seu tempo? 
3. Qual a mensagem que eu levo para casa? 

7. Oração: O Anjo do Senhor anunciou a Maria / Eis aqui a Serva do Senhor / E o Verbo se fez carne 

3. Um momento de louvor à Virgem do Carmo 

Olhar o Símbolo:  
A cruz era o pior instrumento de tortura, inventado pelo império romano para abafar qualquer 

rebeldia contra o poder da autoridade imperial. Visava desumanizar as pessoas e as matava 
através de uma agonia cruel e prolongada. Era o castigo para os pobres e excluídos que 
incomodavam os poderosos. Muitos inocentes foram crucificados. 

Qual o sentimento que este símbolo evoca em nós?  Comentar livremente o símbolo. 

Olhar o exemplo de Maria:  
A Regra do Carmo diz que os Carmelitas devem "Viver em obséquio de Jesus Cristo". O Jesus a 

quem queremos seguir é o mesmo que morreu na Cruz. Maria seguiu Jesus até o fim, até o 
Calvário ao pé da Cruz. Ela nos ajudará na nossa missão de "seguir Jesus crucificado". 

Sugestão:  

Para nunca esquecer que devemos seguir Jesus, e Jesus crucificado, é útil levar na memória a 
lembrança de algum gesto amoroso de Jesus, narrado nos evangelhos. 

Fazer preces espontâneas e responder: "Ó Senhor, escuta a nossa prece!" 

Pai Nosso 

Canto final (em honra de Nossa Senhora) 

 
 



4º DIA 

Com Maria, irradiar Deus para os jovens 

Lc 18,15-17 e Lc 7,11-17 

 

 

O Símbolo do Quarto Dia 

O Monte Carmelo 

 

 
O Monte Carmelo 

evoca a Subida do Monte Carmelo, transformada em ideal de vida; 
pede que aprofundemos o espírito de oração no dia a dia da nossa vida. 

2. Tema do dia: Com Maria irradiar Deus para os jovens  

1. Animador: 
 Em 2013  tivemos aqui no Brasil a jornada mundial da juventude com a presença do Papa 

Francisco. Foi um acontecimento único para anunciar a Boa Nova de Deus aos jovens. Sem 
juventude não há futuro para a igreja. Jesus era jovem. Os apóstolos eram todos jovens 
entre 15 e 25 anos. Os jovens são a esperança da humanidade. Temos que reaprender 
como irradiar a Boa Nova de Deus, para que os jovens possam perceber e assumir com 
garra a mensagem que Jesus nos trouxe. Vamos ouvir a Palavra de Deus para saber como 
Maria e Jesus se relacionavam com os jovens. 

2. Canto:  
 Buscai primeiro o Reino de Deus  

3. Chave para leitura da Bíblia:  
Maria criou e educou Jesus durante os trinta anos lá em Nazaré. Ela colocou nele um 
grande amor à vida que o levava a transgredir normas caducas que impediam a 
fraternidade. Por exemplo, as mães pediam a bênção de Jesus para as crianças e os 
discípulos queriam impedi-las, porque, naquela época, diziam que mãe com nenê nos 
braços era impura diante da lei. Jesus transgrediu estas normas acolheu e abençoou as 
crianças. Ele acolheu e olhou com amor (Mc 10,25) para o jovem rico (Mt 19,16) que queria 
segui-lo. Vamos ouvir como Jesus se relacionava com as crianças e os jovens: 

4. Lc 18,15-17 e Lc 7,11-17: Jesus abençoa as crianças e acolhe o jovem rico 

5. Momento de silêncio: 

6. Conversa:  



1. Qual o ponto de que você mais gostou neste texto? Por que? 
2. Qual a diferença entre a atitude das mães com crianças e a atitude do jovem rico? Por 

que? 
3. Qual a mensagem que eu levo para casa? 

7. Oração:  
O Anjo do Senhor anunciou a Maria  /  Eis aqui a Serva do Senhor  /  E o Verbo se fez carne 

3. Um momento de louvor à Virgem do Carmo 

Olhar o Símbolo: Vamos olhar  o símbolo do Monte Carmelo. O Monte Carmelo marcou de tal 
maneira a vida dos primeiros Carmelitas que ele deixou de ser uma referência geográfica para 
tornar-se o símbolo do ideal de vida dos carmelitas: a Subida do Monte Carmelo. O símbolo do 
Monte traz à memória a Montanha de Deus do profeta Elias (1Rs 19,8), o Monte Sinai de Moisés 
(Ex 3,1), o Monte Tabor da Transfiguração de Jesus (Mt 17,1), o Monte das Oliveiras da agonia de 
Jesus e da sua Ascensão ao céu (Mt 28,16;Lc 22,39; 24,50; At 1,9). Evoca as dificuldades da subida, 
a solidão das alturas, a vastidão do panorama e o silêncio longe dos rumores. 

Qual o sentimento que este símbolo evoca em nós?  Comentar livremente o símbolo. 

Olhar o exemplo de Maria:  
A Bíblia diz:Maria, logo após a visita do anjo Gabriel, partiu para a região montanhosa" (Lc 

1,39). A antiga tradição dos carmelitas diz que ela visitava o Monte Carmelo que ficava perto de 
Nazaré. A vida de Maria foi uma lenta e longa subida da montanha de Deus até o Monte Calvário. 
Quando o peso da subida da montanha da nossa vida nos faz desanimar, é bom lembrar o 
exemplo de Maria e invocar sua ajuda.  

Sugestão:  

Nos momentos difíceis da vida é bom saber de memória algum salmo que mais fala ao 
coração. Por exemplo, "O Senhor é meu Pastor, nada me falat" (Salmo 23). 

Fazer preces espontâneas e responder: "Ó Senhor, escuta a nossa prece!" 

Pai Nosso 

Canto final (em honra de Nossa Senhora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5º DIA 

Com Maria, despertar os acomodados 

Lucas 10,25-27 

 

O Símbolo do Quinto Dia 

O Escudo do Carmo 

 
O escudo do Carmelo: 

um escudo evoca luta; é o escudo da fé se fortalece em nós pela oração e pela convivência; 

as três estrelas do escudo evocam Maria, a mãe de Jesus, o profeta Elias e seu discípulo Eliseu; 

1. Abertura 

1. Acolhida 

2. Um canto para começar 

3. Invocar a luz e a força do Espírito Santo 

4. Oração inicial:  

Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos em preparação para a festa de Nossa Senhora 
do Carmo. Nesta novena queremos aprender com Maria como viver a Boa Nova que Jesus 
nos trouxe; como viver o Evangelho do amor no dia a dia da nossa vida. Maria ajudou Jesus 
a crescer "em sabedoria, em tamanho, e em graça diante de Deus e dos homens" (Lc 2,52). 
Nesta novena, ela nos ajudará para que também nós possamos crescer, cada vez mais, na 
fé, na esperança e no amor. Isto vos pedimos por Jesus, o filho de Maria, que convosco vive 
e reina na unidade do Espírito Santo.  Amém. 

5. Ave Maria 

6. Salmo de romaria:   

 Salmo 125(124): Deus é a força do seu povo 
1 Aqueles que confiam no Senhor 
 são como o monte Sião: nunca se abala,  
 está firme para sempre.  
2  Jerusalém é rodeada de montanhas,  
 e o Senhor envolve o seu povo, desde agora e para sempre.  
3  O cetro do injusto não pesará sobre a parte dos justos,  
 para que a mão dos justos não se estenda para o crime.  
4  Ó Senhor, faze o bem aos bons, aos corações retos.  
5  E os que se desviam por trilhas tortuosas,  
 que o Senhor os rejeite com os malfeitores. Paz sobre Israel!  

7. Canto: Ó vinde cristãos louvar a Maria 



2. Tema do dia: Com Maria despertar os acomodados 

1. Animador:  
 Há muitos católicos acomodados. Eles são católicos porque os pais eram católicos. Foram 

batizados, mas não praticam. Não é por maldade, mas simplesmente porque nunca foram 
alertados a respeito do sentido da sua religião e a respeito da Boa Nova que Jesus nos 
trouxe. Também há católicos que praticam tudo que a lei manda, mas vivem na rotina, sem 
saber bem para que serve tudo isto. Por isso, resistem às mudanças que a vida e o Papa 
estão pedindo. Vamos ouvir a Palavra de Deus e escutar como Jesus incomodava e 
provocava os acomodados; 

2. Canto:  
 Buscai primeiro o Reino de Deus  

3. Chave para leitura da Bíblia:  
 No tempo de Jesus havia muita gente acomodada. Havia até levitas e sacerdotes que não 

se davam conta de que o importante da fé em Deus é "amar a Deus e amar ao próximo". 
Maria não era uma pessoa acomodada. Pelo contrário, logo depois do anúncio do anjo 
Gabriel, ea se levantou e andou mais de 100 quilômetros a pé para ajudar sua prima Isabel. 
Ela continuou nesta atitude de serviço até ao pé da cruz. Para ajudar o povo a compreender 
isto, Jesus contou a parábola do Bom samaritano, na qual aparecem pessoas acomodadas e 
pessoas atentas aos problemas dos outros. Vamos ouvir a parábola: 

4. Lucas 10,25-27: A parábola do Bom samaritano 

5. Momento de silêncio: 

6. Conversa:  
1. Qual o ponto de que você mais gostou neste texto? Por que? 
2. Por que será que o sacerdote e o levita não quiseram ajudar o homem assaltado? 
3. Eu sou samaritano ou sou como o levita e o sacerdote? 
4. Qual a mensagem que eu levo para casa? 

7. Oração:  O Anjo do Senhor anunciou a Maria  /  Eis aqui a Serva do Senhor  /  E o Verbo se fez carne 

3. Um momento de louvor à Virgem do Carmo 

Olhar o Símbolo:  
Vamos olhar de perto o Escudo do Carmelo com todos os seus detalhes: a espada, as doze 

estrelas ao redor, as três estrelas maiores no centro, a coroa, a frase, o desenho. As três estrelas 
são as estrelas-guia do Carmelo: Maria, Elias e Eliseu. Os três nos ensinam como viver em 

obséquio de Jesus Cristo e apontam para Jesus como o pastor que nos guia. As doze estrelas são 
as estrelas que envolvem Maria, a mulher que no Apocalipse enfrentou e venceu o Dragão (Apoc 
12,1-6). Elas trazem à memória tudo que Maria fez para encarnar a Palavra de Deus em sua vida. 

Qual o sentimento que este símbolo evoca em nós?  Comentar livremente o símbolo. 

Olhar o exemplo de Maria:  
Como vimos, Maria não era uma pessoa acomodada. A Regra do Carmo diz que os carmelitas 

devem empunhar sempre "o escudo da fé e revestir-se da armadura de Deus para poder resistir 
às emboscadas do inimigo. Com outras palavras, os devotos de Nossa Senhora do Carmo devem 
ser pessoas de luta e não pessoas acomodadas.  

Sugestão: Acostumar-se a decorar uma breve prece ou um versículo da Bíblia, e repeti-lo 
durante o dia. Sobretudo nos momentos de desânimo, em que corremos perigo de nos 
acomodar. 

Fazer preces espontâneas e responder: "Ó Senhor, escuta a nossa prece!" 

Pai Nosso e Canto final (em honra de Nossa Senhora) 

 



6º DIA 

Com Maria, partilhar nossos bens com os irmãos 
Lucas 12,13-21 

 

 

O Símbolo do Sexto Dia da Novena 

O Logotipo da Família Carmelitana 

 

 
O logotipo da Família Carmelitana 

mostra como da contemplação, surgem a oração, a fraternidade e a missão profética 

estas três virtudes pedem de nós a prática da ternura, da solidariedade e da justiça 

1. Abertura 

1. Acolhida 

2. Um canto 

3. Invocar a luz do Espírito Santo 

4. Oração inicial:  

Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos em preparação para a festa de Nossa Senhora 
do Carmo. Nesta novena queremos aprender com Maria como viver a Boa Nova que Jesus 
nos trouxe; como viver o Evangelho do amor no dia a dia da nossa vida. Maria ajudou Jesus 
a crescer "em sabedoria, em tamanho, e em graça diante de Deus e dos homens" (Lc 2,52). 
Nesta novena, ela nos ajudará para que também nós possamos crescer, cada vez mais, na 
fé, na esperança e no amor. Isto vos pedimos por Jesus, o filho de Maria, que convosco vive 
e reina na unidade do Espírito Santo.  Amém. 

5. Ave Maria 

6. Salmo de romaria:   

  Salmo 126(125): Deus transforma o sofrimento em alegria 
 Quando o Senhor mudou a sorte de Sião, parecíamos sonhar:  
2  a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de canções.  
 Até entre as nações se comentava: «O Senhor foi grande com eles!»  
3  Sim, o Senhor foi grande conosco, e por isso estamos alegres.  
4  Que o Senhor mude a nossa sorte, como as torrentes do Negueb.  
5  Os que semeiam com lágrimas, ceifam em meio a canções.  
6  Vão andando e chorando ao levar a semente.  
 Ao regressar, voltam cantando, trazendo seus feixes.  



7. Canto: Ó vinde cristãos louvar a Maria 

2. Tema do dia: Com Maria partilhar os bens com os irmãos 

1. Animador:  
 Há muitos ricos que só pensem na sua riqueza, só querem aumentar o lucro. O agronegócio 

cresce. Grandes armazéns. Mas cresce também a pobreza. Papa Francisco dizia aos 
dirigentes dos países ricos: 'Vocês pensam nos bancos cada vez mais ricos, eu penso nos 
milhões de pobres cada vez mais pobres!" Os ricos têm muita riqueza acumulada, mas, ao 
mesmo tempo, muitos deles têm uma visão tão deficiente da vida. Na sua riqueza, não se 
dão conta de que, humanamente, são muito pobres. São tão ingênuos, sem entender nada 
do sentido verdadeiro da vida. Dá pena! Vamos ouvir a Palavra de Deus para eles. 

2. Canto:  
 Buscai primeiro o Reino de Deus. 

3. Chave para leitura da Bíblia:  
 Maria, a mãe de Jesus, nos diz no seu cântico que Deus "dispersa os soberbos de coração, 

derruba do trono os poderosos e eleva os humildes; aos famintos enche de bens, e despede 
os ricos de mãos vazias" (Lucas 1,51-53). Jesus aprendeu a lição e a transmitiu na parábola 
do rico ingênuo que pensa poder abarcar o mundo, mas não se dá conta de que um dia a 
vida acaba e que ele não vai levar nada do que acumulou na vida. Vamos ouvir a parábola: 

4. Lucas 12,13-21: a parábola do rico ingênuo 

5. Momento de silêncio: 

6. Conversa:  
1. Qual o ponto de que você mais gostou neste texto? Por que? 
2  Na parábola, Deus chama o rico de "louco". Em que consiste esta loucura dos ricos? 
3. Qual a mensagem que eu levo para casa? 

7. Oração:  
O Anjo do Senhor anunciou a Maria  /  Eis aqui a Serva do Senhor  /  E o Verbo se fez carne 

3. Um momento de louvor à Virgem do Carmo 

Olhar o Símbolo:  
Observe bem o símbolo do logotipo. Procure descobrir a ligação que há entre as palavras e os 

três círculos. Este Símbolo é um resumo do carisma da Família Carmelitana. A combinação dos 
três círculos fez surgir no centro o Escudo do Carmo com as três estrelas-guia de Maria, Elias e 
Eliseu, e a palavra contemplação como fonte e fruto de tudo que se vive no Carmelo.. 

Qual o sentimento que este símbolo evoca em nós?  Comentar livremente o símbolo. 

Olhar o exemplo de Maria:  
Os Carmelitas procuram seguir Jesus orientando-se pelo exemplo do profeta Elias e de Maria a 

mãe de Jesus. Este caminho de Elias e Maria está descrito na Regra do Carmo. A Regra pede: 
"Tudo entre vocês seja comum e distribuído conforme as necessidades de cada um". Não permite 
acumular, mas pede para partilhar com os necessitados. É a lição que aprendemos de Maria e de 
Jesus. 

Sugestão:  

Fazer um esforço cada vez maior para viver na presença de Deus. A consciência de que 
estamos na presença de Deus purifica nosso olhar e nos ajuda a perceber as necessidades dos 
pobres e nos leva a partilhar com eles nossos bens. 

Fazer preces espontâneas e responder: "Ó Senhor, escuta a nossa prece!" 

Pai Nosso 

Canto final (em honra de Nossa Senhora) 



7º DIA 

Com Maria, consolar os que choram 
Lucas 23,26-32 

 

 

O Símbolo do Sétimo Dia 

Consolação e Comunidade 

 

  
 

Consolação e Comunidade: 
a consolação traz a pessoa de volta na convivência da família e da comunidade; 

uma pessoa só amadurece como gente, como pessoa, é na convivência comunitária. 

1. Abertura 

1. Acolhida 

2. Um canto 

3. Invocar a luz do Espírito Santo 

4. Oração inicial:  

Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos em preparação para a festa de Nossa Senhora 
do Carmo. Nesta novena queremos aprender com Maria como viver a Boa Nova que Jesus 
nos trouxe; como viver o Evangelho do amor no dia a dia da nossa vida. Maria ajudou Jesus 
a crescer "em sabedoria, em tamanho, e em graça diante de Deus e dos homens" (Lc 2,52). 
Nesta novena, ela nos ajudará para que também nós possamos crescer, cada vez mais, na 
fé, na esperança e no amor. Isto vos pedimos por Jesus, o filho de Maria, que convosco vive 
e reina na unidade do Espírito Santo.  Amém. 

5. Ave Maria 

6. Salmo de romaria:   
  Salmo 127(126): Deus dá vida aos seus amigos 

1 Se o Senhor não constrói a casa, em vão labutam os seus construtores.  
 Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigiam os guardas.  
2  É inútil que vocês madruguem e se atrasem para deitar,  
 para comer o pão com duros trabalhos:  
 aos seus amigos, ele o dá enquanto dormem!  
3 A herança que o Senhor concede são os filhos,  
 seu salário é o fruto do ventre:  
4  os filhos da juventude são flechas na mão de um guerreiro.  
5  Feliz o homem que enche sua aljava com elas:  
 não será derrotado nas portas da cidade  
 quando litigar com seus inimigos.    



7 reintegrado na convivência. Em Jesus, Deus nos consolou, sentou no solo conosco e assim 
nos reerguei e nos reintegrou na convivência, na comunidade. 

2. Canto:  
 Buscai primeiro o Reino de Deus 
 

3. Chave para leitura da Bíblia:  
 Maria consolou Jesus, foi com ele até o Calvário, até à sua morte na cruz. Consolado pela 

sua mãe, Jesus a consolou e lhe entregou o cuidado pelo seu discípulo amado. As mulheres 
consolaram Jesus e estiveram com ele na Via Sacra. Elas não fugiram. Consolado pelas 
mulheres, Jesus as consolou. Vamos ouvir como as mulheres consolaram Jesus e como 
Jesus, por sua vez, consolou as mulheres. Aqui se realiza o que Jesus falou: "Felizes os 
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia": 

4. Lucas 23,26-32:  As mulheres consolam Jesus e são consoladas. 

5. Momento de silêncio: 

6. Conversa:  
1. Qual o ponto de que você mais gostou neste texto? Por que? 
2. As mulheres consolam Jesus, e Jesus consola as mulheres. Consolo mútuo.? 
3. Qual a mensagem que eu levo para casa? 

7. Oração:  
O Anjo do Senhor anunciou a Maria  /  Eis aqui a Serva do Senhor  /  E o Verbo se fez carne 

3. Um momento de louvor à Virgem do Carmo 

Olhar o Símbolo:  
Olhe bem o símbolo, as duas fotos. Duas pessoas abraçadas, consoladas. Mãe e filha. As duas 

têm Bíblia na mão. Refizeram o relacionamento rompido. Cada uma fez a outra crescer como 
pessoas. Cresceu a comunidade. Dizia o Cearense lá do sertão: “Eu não sou pessoa não. Sou 

pedaço de pessoa. Pessoa é a comunidade, e quanto mais eu participo na comunidade, mais 

pessoa eu fico”. Avida em comunidade é a plataforma de onde se parte para a missão do anúncio 
da Boa Nova do Reino. 

Qual o sentimento que este símbolo evoca em nós?  Comentar livremente o símbolo. 

Olhar o exemplo de Maria:  
A Regra do Carmo diz: "Todos aqueles que querem viver fielmente em Cristo sofrem 

perseguição" (Rc 18). Isto traz consigo sofrimento e solidão. Em momentos assim é muito 
importante o apoio da família e da comunidade. Maria foi apoio para Jesus em muitos momentos 
da vida dele. 

Sugestão:  

Participar com mais atenção na oração comunitária: seja na família ou na comunidade, seja na 
paróquia ou em qualquer outro grupo. Jesus rezava sozinho nas montanhas, e também 
participava da reza comunitária nas sinagogas e das romarias para o Templo em Jerusalém. 

Fazer preces espontâneas e responder: "Ó Senhor, escuta a nossa prece!" 

Pai Nosso 

Canto final (em honra de Nossa Senhora) 



8º DIA 

Com Maria, perdoar os que nos ofendem 
Lucas 23,33-46 

 

 

O Símbolo do Oitavo Dia 

A Mãe das Dores 

 

 
A Mãe das dores 

revela dois sentimentos: tristeza profunda e paz de total entrega. 
faz pensar na dor das mães que sofrem por causa dos filhos que são perseguidos, 

maltratados, desempregados, excluídos ou discriminados. 

1. Abertura 

1. Acolhida 

2. Um canto 

3. Invocar a luz do Espírito Santo 

4. Oração inicial:  

Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos em preparação para a festa de Nossa Senhora 
do Carmo. Nesta novena queremos aprender com Maria como viver a Boa Nova que Jesus 
nos trouxe; como viver o Evangelho do amor no dia a dia da nossa vida. Maria ajudou Jesus 
a crescer "em sabedoria, em tamanho, e em graça diante de Deus e dos homens" (Lc 2,52). 
Nesta novena, ela nos ajudará para que também nós possamos crescer, cada vez mais, na 
fé, na esperança e no amor. Isto vos pedimos por Jesus, o filho de Maria, que convosco vive 
e reina na unidade do Espírito Santo.  Amém. 

5. Ave Maria 

6. Salmo de romaria:   

  Salmo 128(127): A felicidade vem da partilha 
1 Feliz quem teme o Senhor e anda em seus caminhos!  
2  Você comerá do trabalho de suas próprias mãos, tranquilo e feliz.  
3  Sua esposa será como vinha fecunda, na intimidade do seu lar.  
 Seus filhos, rebentos de oliveira, ao redor de sua mesa.  
4  Essa é a bênção para o homem que teme a Javé.  
5  Que o Senhor abençoe você desde Sião,  
 e você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida.  



6  Que você veja os filhos de seus filhos. Paz sobre Israel!  

7. Canto: Ó vinde cristãos louvar a Maria   

2. Tema do dia: Com Maria perdoar os que nos ofendem 

1. Animador:  
 No Pai Nosso rezamos: "Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos 

tem ofendido". Jesus perdoou o soldado que o matava (Lc 23,34) e acolheu no paraíso o 
ladrão arrependido (Lc 23,43). Pecadores e ladrões! Pecadores somos todos nós, uns um 
pouco mais, outros um pouco menos. Também somos todos ladrões, porque roubamos o 
amor dos outros e não permitimos que o Reino de Deus se realize, porque não sabemos 
perdoar nem reconciliar como Deus nos pede. Somos convidados a perdoar e a reconciliar, 
pois todos necessitamos da misericórdia e do perdão de Deus. O mais difícil é o perdão e a 
reconciliação. Vamos nos preparar para ouvir a Palavra de Deus. 

2. Canto:  
 Buscai primeiro o Reino de  

3. Chave para leitura da Bíblia:  
 Jesus pede perdão ao Pai pelo rapaz que o estava matando na cruz. E ao ladrão crucificado 

ao lado dele na cruz, ele promete: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso". Perdão e 
reconciliação são as duas coisas que Jesus mais pede: "Setenta vezes sete!" Maria expressa 
o mesmo sentimento quando diz no seu cântico: "Sua misericórdia chega aos que o temem, 
de geração em geração. Ele acolhe Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, 
conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência, para 
sempre" (Lc 1,50.54-55) Vamos ouvir a Palavra de Deus: 

4. Lucas 23,33-46: Jesus perdoa o carrasco que o matava e acolhe o ladrão no paraíso 

5. Momento de silêncio: 

6. Conversa:  
1. Qual o ponto de que você mais gostou neste texto? Por que? 
2. Jesus perdoa um assassino e um ladrão. Quem é Jesus? 
3. Qual a mensagem que eu levo para casa? 

7. Oração:  
O Anjo do Senhor anunciou a Maria  /  Eis aqui a Serva do Senhor  /  E o Verbo se fez carne 

3. Um momento de louvor à Virgem do Carmo 

Olhar o Símbolo:  
Olhe bem a imagem da mãe e do filho. Jesus morreu aos 33 anos de idade. Maria, sua mãe, 

devia de ter em torno de 50 anos de idade. Mas  a mãe parece mais jovem que o filho. 
Perguntaram ao artista: “Como é o senhor fez  a mãe mais jovem que o filho?” Miguelângelo 
respondeu: “Quem se apaixona por Deus não envelhece!” Foi esta paixão que ajudou Maria a 
continuar em pé junto à Cruz dando força ao filho na hora da sua agonia e morte. É esta mesma 
paixão que ela irradia para nós com Jesus morto nos braços, oferecendo perdão e reconciliação. 
Tristeza sem limite! Paz profunda! 

Qual o sentimento que este símbolo evoca em nós?  Comentar livremente o símbolo. 

Olhar o exemplo de Maria:  
Maria nos ajuda a realizar o perdão e a reconciliação mútua que a Regra do Carmo nos pede 

quando : diz: "As culpas dos irmãos sejam corrigidas mediante a caridade" (Rc 15) 

Sugestão: Coloque-se diante da imagem da Mãe das Dores, fixe os olhos da mente e do coração no 
sofrimento dela e das mães que hoje sofrem, reze uma Ave Maria e peça perdão dizendo: perdoai as 
nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido". 

Fazer preces espontâneas e responder: "Ó Senhor, escuta a nossa prece!"  Pai Nosso 



9º DIA 

Com Maria, animar os que perderam a esperança 
Lucas 15,11-32 

 

O Símbolo do Nono Dia 

Maria, no dia de Pentecostes 

 

Pentecostes: 
a Igreja nasceu sob a força do Espírito Santo estando presente Maria. 

para receber o dom Espírito Santo devemos estar em oração com Maria a mãe de 
Jesus. 

1. Abertura 

1. Acolhida 

2. Um canto para começar 

3. Invocar a luz e a força do Espírito Santo 

4. Oração inicial:  

Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos em preparação para a festa de Nossa Senhora 
do Carmo. Nesta novena queremos aprender com Maria como viver a Boa Nova que Jesus 
nos trouxe; como viver o Evangelho do amor no dia a dia da nossa vida. Maria ajudou Jesus 
a crescer "em sabedoria, em tamanho, e em graça diante de Deus e dos homens" (Lc 2,52). 
Nesta novena, ela nos ajudará para que também nós possamos crescer, cada vez mais, na 
fé, na esperança e no amor. Isto vos pedimos por Jesus, o filho de Maria, que convosco vive 
e reina na unidade do Espírito Santo.  Amém. 

5. Ave Maria 

6. Salmo de romaria:   

 Salmo 130(129): O perdão que liberta 
1  Das profundezas eu clamo para ti, Senhor:  
2  Senhor, ouve o meu grito!  
 Que os teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça!  
3  O Senhor, se levas em conta as culpas, quem poderá resistir?  
4  Mas de ti vem o perdão, e assim infundes respeito.  
5  Minha alma espera em Javé, espera em sua palavra.  
6  Minha alma aguarda o Senhor, mais que os guardas pela aurora.  
 Mais que os guardas pela aurora, 7 aguarde Israel ao Senhor.  
 Pois do Senhor vêm a graça e a redenção em abundância.  
8 Ele vai redimir Israel de todas as suas culpas.  



7. Canto: Ó vinde cristãos louvar a Maria 

2. Tema do dia: Com Maria animar os que vivem sem esperança  

1. Animador:  
 Os desesperados são muitos, e o são por muitos motivos: mães por causa dos filhos nas 

drogas, pais por causa do salário insuficiente, doentes sem esperança de cura. Existe o 
desespero dos bons diante do descaso dos ricos do mundo frente à pobreza que cresce no 
mundo. Tantos motivos de desespero! Muita gente desacredita e perde a esperança. Não 
encontra mais motivo para resistir e continuar lutando. Entrega os pontos. Fim de linha! 
Vamos nos preparar para ouvir a Palavra de Deus. 

2. Canto:  
 Buscai primeiro o Reino de Deus 

3. Chave para leitura da Bíblia:  
 Maria foi motivo de esperança para sua prima Isabel (Lc 39-45), para o casal pobre no 

casamento em Caná (Jo 2,1-13), para os apóstolos reunidos no cenáculo à espera da vinda 
do Espírito Santo (At 1,14). Ela foi motivo de esperança para seu filho Jesus e é motivo de 
esperança para todos nós. Vamos ouvir a parábola do filho pródigo, que descreve a fonte 
da esperança que Maria irradiava., Bem meditada, esta parábola pode dar esperança 
mesmo ao mais desesperado. Ela oferece motivo para continuar acreditando que "um 
outro mundo é possível".  

4. Lucas 15,11-32:  a parábola do Filho Pródigo 

5. Momento de silêncio: 

6. Conversa:  
1. Qual o ponto de que você mais gostou neste texto? Por que? 
2. A parábola não informa se o filho mais velho entrou ou não para a casa. Por que será?  
3. Qual a mensagem que eu levo para casa? 

7. Oração:  
O Anjo do Senhor anunciou a Maria  /  Eis aqui a Serva do Senhor  /  E o Verbo se fez carne 

3. Breve momento de espiritualidade do Carmelo 

Olhar o Símbolo:  
Olhe bem o grupo que estava reunido no dia de Pentecostes. Diz o livro dos Atos: “Todos eles 

tinham os mesmos sentimentos e eram assíduos na oração, junto com as mulheres, entre as quais 
Maria, a mãe de Jesus (At 1,14). Trata-se da primeira comunidade: semente e símbolo de todas as 
comunidades. A comunidade reunida no Cenáculo é a Comunidade Original, da qual nasceu a 
igreja no dia de Pentecostes. Sem comunidade em oração não haveria Pentecostes! Foi a prece 
que fez descer em abundância o dom do Espírito Santo (cf. Lc 11,13) que ajuda a vencer o 
desânimo, o desespero e o medo da morte. 

Qual o sentimento que este símbolo evoca em nós?  Comentar livremente o símbolo. 

Olhar o exemplo de Maria:  
Maria está presente. Ela não fala. Como ao pé da cruz, ela reza em silêncio. A Regra do Carmo 

diz: "É no silêncio e na esperança que está a força de vocês" (Rc 21). Rezando e resistindo em 
silêncio fazemos crescer em nós a esperança que vence o desespero. 

Sugestão: Ter momentos especiais de oração, junto com Maria a Mãe de Jesus, e pedir com 
insistência o dom do Espírito Santo, para que ele nos conduza pelo caminho do Evangelho, caminho 
sem retorno, e nos ensine como amar a Deus e ao próximo. 

Fazer preces espontâneas: "Ó Senhor, escuta a nossa prece!" Pai Nosso 

Canto final (em honra de Nossa Senhora) 
 


