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1º dia – 07 de julho – sábado  

Anúncio do tema da Novena 2018 
 

Tema: SER CARMELITA HOJE,  
           UMA ALEGRIA QUE SE RENOVA E SE COMUNICA 
 
Acolhida - Acolhendo a todos com muita alegria, queremos 
anunciar-lhes o tema da nossa Novena, que prepara e celebra a 
Festa de Nossa Senhora do Carmo, nossa Mãe, Irmã, Mestra e 

Padroeira. 
Inspirados no documento programático do Papa Francisco “A Alegria do Evangelho”; ajudados pela Regra do 
Carmo e outros documentos Carmelitanos, queremos meditar e aprender sempre mais essa verdade: “SER 
CARMELITA HOJE, UMA ALEGRIA QUE SE RENOVA E SE COMUNICA”. Este é o tema da nossa novena e deste 
primeiro dia. O tema, o assunto escolhido, os textos foram organizados e complementados por nosso Irmão 
Carmelita Frei Carlos Mesters, e acrescentados alguns comentários da Liturgia do dia. O tema é inspirado no 
ícone evangélico no qual o evangelista Lucas descreve o encontro da Virgem Maria com sua parenta Isabel, 
grávida de João Batista. E esta, experimentando a presença redentora do filho que Maria trazia no ventre, 
exclamou: “Quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em seu 

ventre.” (Lc 1,44)  Assim também, nós nos alegramos, porque Maria nos trouxe, seu Filho Jesus. Sua presença 
afasta a tristeza. Irmãos e irmãs, expressemos nossa gratidão e alegria por tão grande dádiva, cantando os 
nossos louvores a nossa Mãe, Irmã e Mestra.  
 
1. ELOGIO À VIRGEM DO CARMO 

D. Celebremos, pois, neste dia, os louvores da Virgem Maria; Ela é a graciosa Flor do Carmelo, de cujo seio 

brotou Jesus, o fruto bendito e mais belo. 

(Acendimento da vela durante o refrão: Dizei lábios meus...) 

T. DIZEI LABIOS MEUS, PALAVRAS BENDITAS, EM LOUVOR DA VIRGEM MÃE DOS CARMELITAS 

1- Nuvem benfazeja, - nuvem promissora, da graça e da vida – sois a portadora. 

2. Ó! bendita hora, - por Deus proferida, quando em Nazaré – vós fostes nascida. 

1- Deus vos salve Virgem – Serva do Senhor, que a Santa Palavra – ouvistes com amor. 

2. Mãe, todas as coisas – vós as meditáveis e a Santa Palavra, - nelas, escutáveis. 

1- Fostes Mãe eleita – do Verbo encarnado, e ao mundo trouxestes – divinal recado. 

2. Deus vos salve mestra – do melhor ensino, “Fazei tudo quanto – vos disser meu Filho!” 

1- Ó Virgem Bendita, - Mãe de Jesus Cristo, “Eis a vossa Mãe!” – diz-nos vosso Filho. 

2. No alto do Calvário, - Mãe, nos recebestes. E com vosso manto – vós nos protegestes. 

1- Glória ao Pai, ao Filho – e ao amor também. Deus que vos criou – para o nosso bem. 

2. Agora e sempre – e sem fim, Amém. Agora e sempre – e sem fim, Amém. 

TODOS: Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que 

possamos, sob sua proteção, subir ao monte, que é Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. Amém. 

 
Aclamação ao Evangelho (a escolha): 
Leitura de Lc 1, 39 - 47. 



 

Reflexão: Duas mães, de idades diferentes, encontram-se em um único hino de louvor a Deus. Para Maria, o 

motivo do encontro é o desejo natural de comunicar o grande acontecimento que ela conhece, prestar auxilio 
a quem está necessitada e reconhecer o sinal dado pelo Senhor, através de Isabel, inserindo-se assim no 
grande plano de Deus. Sua adesão à vontade de Deus e sua obediência se traduzem em alegria e decisão. 
Quem segue a Deus e está cheio de seu espirito caminha de coração alegre, de animo aberto, mesmo por 
estradas fatigantes. 
 
Preces espontâneas ou preparadas 
Resposta às preces:  Comunica-nos, Maria, tua pressa em servir. Bem-aventurada és tu porque acreditaste. 
 
Rezemos com o Papa Francisco e toda Igreja: 
 

Oração a Maria, a Mulher da escuta 
 
TODOS: Maria, mulher da escuta,/ abri nossos ouvidos;/ fazei com que saibamos ouvir/ a Palavra do vosso 
Filho Jesus/ entre as tantas palavras deste mundo;/ fazei que saibamos perceber/ a realidade em que 
vivemos;/ ouvir as pessoas que encontramos,/ especialmente aquela pobre,/ necessitada, em dificuldade./ 
Maria, mulher da decisão,/ iluminai as nossas mentes e os nossos corações,/ para que saibamos obedecer/ à 
Palavra do vosso Filho Jesus, sem hesitação;/ dai-nos a coragem de decidir,/ de não nos deixar arrastar/ pelos 
que tentam orientar a nossa vida./ Maria, mulher de ação,/ fazei que as nossas mãos  e os nossos pés/ se 
movam “depressa” em direção aos outros,/ para que possamos levar-lhes/ a caridade e o amor de vosso Filho 
Jesus;/ para levarmos, como vós, ao mundo/ a luz do Evangelho. Amém!/ (Papa Francisco) 
 
Este ano temos uma intenção especial pelo Capítulo Geral da nossa Congregação - Carmelitas da Divina 
Providência - tempo de busca e de graça.  

Rezemos com fé e esperança a oração pelo XVIII CGO  

Bendito sejais, ó Pai, / porque no vosso amor infinito, 
Nos enviastes Jesus, vosso Filho Unigênito,/ que se encarnou pelo Espirito Santo 

No seio puríssimo da Virgem Maria e nasceu em Belém. 
Ele veio nos ensinar que sois um Deus Amor,/ Três em profunda unidade, na diversidade de Pessoas. 

Jesus nos revelou que somos o transbordamento desse amor, 
Semelhantes a vós nesta mesma vocação ao amor. 

Pela vossa graça, ó Pai, dai-nos vivenciar o XVIII Capitulo Geral Ordinário 
como tempo de conversão e reconciliação,/ num profundo encontro convosco e unificação interior. 

Sustentai-nos, ó Pai, para que sejamos dóceis a voz do Espírito, 
Fieis no seguimento de Jesus Cristo, / assíduas na escuta da Palavra, 

Felizes por sermos filhas semelhantes a vós, Deus Trindade, 
chamadas para a unidade nas relações fraternas missionárias. 

Assim anunciaremos Jesus Cristo com nossa vida,  
em gestos concretos de acolhida, perdão e serviço. 

Amém. 
 

Compromisso: Fazer memoria pessoal das maravilhas que Deus realizou em sua vida, nomeando-as e  

                           partilhar uma destas com alguém e ou com a comunidade, no segundo dia da novena.  
 
CANTO: Bênção de Nossa Mãe Santíssima do Carmo ou outro. 
 
 
 



2º dia – 08 de julho – Domingo  
 

Tema: UMA VIDA CENTRADA EM JESUS CRISTO 
 

Acolhida - Renovamos nossa alegria de ontem, acolhendo vocês 

hoje, nesta novena, cujo tema celebrado ontem, vai perpassar 
todos os dias: “SER CARMELITA HOJE, UMA ALEGRIA QUE SE 

RENOVA E SE COMUNICA”. Somos Carmelitas?... De coração?!... 
Então, alegremo-nos! 

Neste 2º dia vamos refletir a partir das primeiras palavras do Papa Francisco no seu documento: “A Alegria do 
Evangelho” e da Regra do Carmo que é o Projeto de Vida dos Carmelitas. 
Antes, porém, cantemos nosso louvor à Mãe dos Carmelitas: 
 
1. ELOGIO À VIRGEM DO CARMO 

D. Celebremos, pois, neste dia, os louvores da Virgem Maria; Ela é a graciosa Flor do Carmelo, de cujo seio 

brotou Jesus, o fruto bendito e mais belo. 

(Acendimento da vela) 

T. DIZEI LABIOS MEUS, PALAVRAS BENDITAS, EM LOUVOR DA VIRGEM MÃE DOS CARMELITAS 

1- Nuvem benfazeja, - nuvem promissora, da graça e da vida – sois a portadora. 

2. Ó! bendita hora, - por Deus proferida, quando em Nazaré – vós fostes nascida. 

1- Deus vos salve Virgem – Serva do Senhor, que a Santa Palavra – ouvistes com amor. 

2. Mãe, todas as coisas – vós as meditáveis e a Santa Palavra, - nelas, escutáveis. 

1- Fostes Mãe eleita – do Verbo encarnado, e ao mundo trouxestes – divinal recado. 

2. Deus vos salve mestra – do melhor ensino, “Fazei tudo quanto – vos disser meu Filho!” 

1- Ó Virgem Bendita, - Mãe de Jesus Cristo, “Eis a vossa Mãe!” – diz-nos vosso Filho. 

2. No alto do Calvário, - Mãe, nos recebestes. E com vosso manto – vós nos protegestes. 

1- Glória ao Pai, ao Filho – e ao amor também. Deus que vos criou – para o nosso bem. 

2. Agora e sempre – e sem fim, Amém. Agora e sempre – e sem fim, Amém. 

TODOS: Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que 

possamos, sob sua proteção, subir ao monte, que é Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. Amém. 

 
LEITOR 1 - A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. 
Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com 
Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria! (EG 1) 
Convido todo cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro 
pessoal com Jesus Cristo ou, pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar dia a 
dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito, já que «da 
alegria trazida pelo Senhor ninguém é excluído» (EG 3) 
 

LEITOR 2 - Muitas vezes e de muitos modos os Santos estabeleceram como cada um, qualquer que seja o 
estado de vida a que pertença ou modo de vida religiosa que tiver escolhido, deve viver em obséquio de Jesus 
Cristo e servi-lO fielmente com o coração puro e boa consciência. (Regra do Carmo nº2) 
 



Acolhendo a Palavra - Vamos nesta celebração, atender o convite do Carmelo para vivermos em obséquio 

de Jesus Cristo, isto é: encontrar Jesus e vivermos em seu seguimento e serviço – razão da nossa alegria – 
desejo e convite do nosso Papa Francisco.  Podemos aprender com Maria de Nazaré, cuja vida foi centrada em 
Jesus, seu Filho, como razão de seu viver e de sua união com os irmãos. 
 
Aclamação ao Evangelho (canto à escolha) 
 
Leitura de Mc 6, 1-6,  
 

Reflexão: Os habitantes de Nazaré não acolheram Jesus, desprezaram-no. Não acreditaram nele. Nós não O 

vemos, mas nele cremos. Sua Mãe, também nossa Mãe, nos indica o caminho do encontro com Jesus: crer, 
ouvir sua palavra e cumpri-la “com coração puro e reta consciência” como nos ensina a Ordem do Carmo. Por 
isso nos alegramos: Jesus é nossa “força na fraqueza”; e o centro, a razão do nosso viver, como Maria, como 
Cristãos, como Carmelitas. Alegramo-nos! 
 

“Nossa vida, centrada em Jesus Cristo, significa que Cristo está em nossos pensamentos como o modelo, a 
motivação e a recompensa de tudo o que fazemos. Como nosso modelo, queremos viver como Ele viveu. Em 
toda nossa motivação, é Cristo quem se converte na razão daquilo que fazemos e a força com que o fazemos. 
Como nossa recompensa, não pedimos nada mais do que viver em união com Ele, junto aos irmãos e irmãs”. 
 
Preces espontâneas ou preparadas. 
Resposta às preces: Vem nos ensinar a teu Filho sempre, sempre amar. 
 

TODOS:  Senhora do Carmo, Mãe de Deus e nossa Mãe, aceita o dom que nós te trazemos. Em tuas mãos aceita nossa 

capacidade de crer e amar, de servir e esperar. 
Confiamos a ti tudo o que somos, temos ou fazemos; nossa mente e corpo, nossa saúde ou doença, nossa alegria ou 

dor, nossa peleja ou destino. 

Faz-nos crescer, ó Senhora do Carmo, cada dia de novo na Fé, na Esperança e na Caridade. Acende em nossos corações 

o fogo do seu grande amor. Afim de que nossa vida toda se torne um canto de louvor a Deus. Amém 

 

Rezemos com fé e esperança a oração pelo XVIII CGO  

Bendito sejais, ó Pai, / porque no vosso amor infinito, 
Nos enviastes Jesus, vosso Filho Unigênito,/ que se encarnou pelo Espirito Santo 

No seio puríssimo da Virgem Maria e nasceu em Belém. 
Ele veio nos ensinar que sois um Deus Amor,/ Três em profunda unidade, na diversidade de Pessoas. 

Jesus nos revelou que somos o transbordamento desse amor, 
Semelhantes a vós nesta mesma vocação ao amor. 

Pela vossa graça, ó Pai, dai-nos vivenciar o XVIII Capitulo Geral Ordinário 
como tempo de conversão e reconciliação,/ num profundo encontro convosco e unificação interior. 

Sustentai-nos, ó Pai, para que sejamos dóceis a voz do Espírito, 
Fieis no seguimento de Jesus Cristo, / assíduas na escuta da Palavra, 

Felizes por sermos filhas semelhantes a vós, Deus Trindade, 
chamadas para a unidade nas relações fraternas missionárias. 

Assim anunciaremos Jesus Cristo com nossa vida,  
em gestos concretos de acolhida, perdão e serviço.  Amém. 

 

Compromisso: retomar o seu chamado à Vida Religiosa e identificar se continua encantada, apaixonada por Jesus.      

                           Descobrir um gesto concreto para fazer no dia de hoje que mostre esta centralidade em Jesus Cristo.  

Canto Final - Benção de Nossa Mãe Santíssima ou outro.  



3º dia – 09 de julho – Segunda feira 

Tema: UMA VIDA VIVIDA EM COMUNIDADE 

Acolhida – Boas vindas a todos vocês que vieram participar deste 3º dia 
da nossa Novena, preparando a Festa de Nossa Senhora do Carmo, 
nossa Mãe, Mestra e Rainha. 
Com o tema: “Uma vida vivida em Comunidade”, vamos aprender hoje, 
com Jesus no Evangelho, com nossa Mãe Maria, com o Papa Francisco 
e com o Carmelo, a viver como irmãos, em comunidade, o 
mandamento do amor, que se expressa no sair de si para encontrar e 

servir o outro, em construir unidade na fraternidade.  
Cantemos o elogio à Virgem do Carmo, expressando a alegria da vida fraterna em comunidade. 
 
1. ELOGIO À VIRGEM DO CARMO  

D. Celebremos, pois, neste dia, os louvores da Virgem Maria; Ela é a graciosa Flor do Carmelo, de cujo seio 
brotou Jesus, o fruto bendito e mais belo. 

(Acendimento da vela) 

T. DIZEI LABIOS MEUS, PALAVRAS BENDITAS, EM LOUVOR DA VIRGEM MÃE DOS CARMELITAS 

1- Nuvem benfazeja, - nuvem promissora, da graça e da vida – sois a portadora. 

2. Ó! bendita hora, - por Deus proferida, quando em Nazaré – vós fostes nascida. 

1- Deus vos salve Virgem – Serva do Senhor, que a Santa Palavra – ouvistes com amor. 

2. Mãe, todas as coisas – vós as meditáveis e a Santa Palavra, - nelas, escutáveis. 

1- Fostes Mãe eleita – do Verbo encarnado, e ao mundo trouxestes – divinal recado. 

2. Deus vos salve mestra – do melhor ensino, “Fazei tudo quanto – vos disser meu Filho!” 

1- Ó Virgem Bendita, - Mãe de Jesus Cristo, “Eis a vossa Mãe!” – diz-nos vosso Filho. 

2. No alto do Calvário, - Mãe, nos recebestes. E com vosso manto – vós nos protegestes. 

1- Glória ao Pai, ao Filho – e ao amor também. Deus que vos criou – para o nosso bem. 

2. Agora e sempre – e sem fim, Amém. Agora e sempre – e sem fim, Amém. 

TODOS: Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que 

possamos, sob sua proteção, subir ao monte, que é Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. Amém. 

 
LEITOR 1. Uma vida vivida em comunidade 
“...sem nos cansarmos jamais de optar pela fraternidade. Nisto está a verdadeira cura: de fato, o modo de nos 
relacionarmos com os outros, que em vez de nos adoecer nos cura, é uma fraternidade mística, 
contemplativa, que sabe ver a grandeza sagrada do próximo, que sabe descobrir Deus em cada ser humano, 
que sabe abrir o coração ao amor divino para procurar a felicidade dos outros como a procura o seu Pai bom. 
Precisamente nesta época, inclusive onde são um «pequenino rebanho» (Lc 12,32), os discípulos do Senhor 
são chamados a viver como comunidade que seja sal da terra e luz do mundo (cf. Mt 5, 13-16). São chamados 
a testemunhar, de forma sempre nova, uma pertença evangelizadora. Não deixemos que nos roubem a 
comunidade! (EG 91,92) 
 
LEITOR 2 - Nosso estilo de vida, aberto e acolhedor, nos leva a partilhar com os outros, a comunhão de 
corações e a experiência de Deus que se vive na fraternidade. Este modo de estar “no meio do povo” é sinal 



profético de relações humanas novas, amistosas e fraternas. É profecia de Justiça e de paz na sociedade e 
entre os povos. (Documento da Formação da Ordem do Carmo). 
...Somos chamados a renovar nosso compromisso pessoal para sermos fraternidade de oração e 
contemplação ao serviço da Igreja e do mundo. Vemos que na hora de construir a comunidade há alguns 
elementos que são irrenunciáveis, a saber: a presença nos atos comunitários (oração litúrgica, refeições, 
reuniões e encontros fraternos), e o manter um sadio equilíbrio entre a solidão e a atividade. (Mensagem 
Final do Capitulo Geral de 2013). 
 

Acolhendo a Palavra - Jesus, comprometido com seu povo, que Ele considera sua comunidade de fé, 

atende a mulher enferma, cura e proclama sua fé. Também atende um pai que sofre, e ressuscita sua filha. 
Com Maria, Mãe de Jesus, - também nossa Mãe que, em Caná nos ensina a nos preocupar com os irmãos e no 
cenáculo, unida à Comunidade dos discípulos, persevera na oração, aprendemos que rezar com a Comunidade 
faz crescer nossos laços fraternos!   

Aclamação ao Evangelho 

Leitura de Mt 9, 18-26 
 

Reflexão - Assumindo a vida comunitária, aprendemos a conhecer e aceitar melhor a nossa realidade com 

suas possibilidades e limitações.  Deus ama cada uma de nós em nossa originalidade. Esta certeza nos leva ao 
acolhimento recíproco, à partilha dos nossos dons e à corresponsabilidade nos diversos serviços que a 
Comunidade assume em vista da Missão. (Art. 19 das Constituições das Irmãs Carmelitas da Divina Providência) 
 
Preces espontâneas ou preparadas. 
Resposta às preces: A vossa proteção recorremos Mãe de Deus. 
 
TODOS:  Senhora do Carmo, Mãe de Deus e nossa Mãe, aceita o dom que nós te trazemos. Em tuas mãos 
aceita nossa capacidade de crer e amar, de servir e esperar. 
Confiamos a ti tudo o que somos, temos ou fazemos; nossa mente e corpo, nossa saúde ou doença, nossa 
alegria ou dor, nossa peleja ou destino. 
Faz-nos crescer, ó Senhora do Carmo, cada dia de novo na fé, na esperança e na caridade. Acende em nossos 
corações o fogo do seu grande amor. Afim de que nossa vida toda se torne um canto de louvor a Deus. Amém 
 

Rezemos com fé e esperança a oração pelo XVIII CGO  

Bendito sejais, ó Pai, / porque no vosso amor infinito, 
Nos enviastes Jesus, vosso Filho Unigênito,/ que se encarnou pelo Espirito Santo 

No seio puríssimo da Virgem Maria e nasceu em Belém. 
Ele veio nos ensinar que sois um Deus Amor,/ Três em profunda unidade, na diversidade de Pessoas. 

Jesus nos revelou que somos o transbordamento desse amor, 
Semelhantes a vós nesta mesma vocação ao amor. 

Pela vossa graça, ó Pai, dai-nos vivenciar o XVIII Capitulo Geral Ordinário 
como tempo de conversão e reconciliação,/ num profundo encontro convosco e unificação interior. 

Sustentai-nos, ó Pai, para que sejamos dóceis a voz do Espírito, 
Fieis no seguimento de Jesus Cristo, / assíduas na escuta da Palavra, 

Felizes por sermos filhas semelhantes a vós, Deus Trindade, 
chamadas para a unidade nas relações fraternas missionárias. 

Assim anunciaremos Jesus Cristo com nossa vida,  
em gestos concretos de acolhida, perdão e serviço.  Amém. 

Compromisso Pessoal:   Elencar todas as Comunidades por onde passou e anotar alguns frutos da vivencia 

fraterna nessas comunidades.  

Canto Final - Bênção de Nossa Mãe Santíssima ou outro. 



4º dia – 10 de julho – Terça feira  

Tema: UMA VIDA DE PROXIMIDADE AOS POBRES 
 

Acolhida – Sempre vivenciando como Carmelitas, filhos da Senhora 

do Carmo – “a alegria que se renova e se comunica”, acolhemos a 
todos vocês que vieram rezar – celebrar conosco este 4º dia da 
novena com o tema: “Uma vida de proximidade aos pobres”. 
Fazemos, hoje, memória de nossa querida Madre Maria das Neves, 
fundadora das IRMÃS CARMELITAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA, que 
prometeu e viveu sua curta vida “a serviço de Deus, dos pobres e 
enfermos”. Celebramos alegremente; acolhendo o ensinamento do 
nosso Papa Francisco, ouvindo o Carmelo e, sobretudo, Jesus no 
Evangelho. Nosso canto a Maria, Flor do Carmelo. 
 
1. ELOGIO À VIRGEM DO CARMO  

D. Celebremos, pois, neste dia, os louvores da Virgem Maria; Ela é a graciosa Flor do Carmelo, de cujo seio 

brotou Jesus, o fruto bendito e mais belo. 

(Acendimento da vela) 

T. DIZEI LABIOS MEUS, PALAVRAS BENDITAS, EM LOUVOR DA VIRGEM MÃE DOS CARMELITAS 

1- Nuvem benfazeja, - nuvem promissora, da graça e da vida – sois a portadora. 

2. Ó! bendita hora, - por Deus proferida, quando em Nazaré – vós fostes nascida. 

1- Deus vos salve Virgem – Serva do Senhor, que a Santa Palavra – ouvistes com amor. 

2. Mãe, todas as coisas – vós as meditáveis e a Santa Palavra, - nelas, escutáveis. 

1- Fostes Mãe eleita – do Verbo encarnado, e ao mundo trouxestes – divinal recado. 

2. Deus vos salve mestra – do melhor ensino, “Fazei tudo quanto – vos disser meu Filho!” 

1- Ó Virgem Bendita, - Mãe de Jesus Cristo, “Eis a vossa Mãe!” – diz-nos vosso Filho. 

2. No alto do Calvário, - Mãe, nos recebestes. E com vosso manto – vós nos protegestes. 

1- Glória ao Pai, ao Filho – e ao amor também. Deus que vos criou – para o nosso bem. 

2. Agora e sempre – e sem fim, Amém. Agora e sempre – e sem fim, Amém. 

TODOS: Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que 

possamos, sob sua proteção, subir ao monte, que é Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. Amém. 

 
LEITOR 1 - Uma vida de proximidades aos pobres 
Se a Igreja inteira assume este dinamismo missionário, há de chegar a todos, sem exceção. Mas, a quem 
deveria privilegiar? Quando se lê o Evangelho, encontramos uma orientação muito clara: não tanto aos 
amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos pobres e aos doentes, àqueles que muitas vezes são desprezados 
e esquecidos, «àqueles que não têm com que te retribuir» (Lc 14,14). Não devem subsistir dúvidas nem 
explicações que debilitem esta mensagem claríssima. Hoje e sempre, «os pobres são os destinatários do 
Evangelho», e a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do Reino que Jesus veio trazer. Há que 
afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais 
sozinhos! Saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo!. (EG 48,49) 
 



LEITOR 2 - O coração de nosso testemunho é compreender a dimensão contemplativa da Ordem, para vivê-la, 
cultivá-la e transmiti-la. Sejamos testemunhas da força do Evangelho mediante a transformação de nossas 
vidas, dialogando abertamente com os pobres, as culturas, as religiões, os sistemas ... As pessoas se sentirão 
atraídas por Cristo quando perceberem que nosso Evangelho nos faz levar uma vida baseada na simplicidade, 
na solidariedade com os marginalizados...( Mensagem Final do Capitulo Geral da Ordem, em 2013) 
 

Acolhendo  Palavra  – A Palavra de Deus vai nos apresentar Jesus que expulsa um demônio mudo e sai 

pregando o Evangelho. Ensina a pedir operários para trabalhar no anúncio do Evangelho aos pobres. Que em 
nossas preces nos lembremos de rezar pelos pobres, pelos que sofrem, pelas vocações verdadeiramente 
cristãs.  
Com essas disposições, cantemos.  

Aclamação ao Evangelho 
 

Leitura de Mt 9, 32-38 
 

Reflexão: Nossa família Carmelitana: Freis, Irmãs, devotos de NOSSA SENHORA DO CARMO, todos 

precisamos aprender com Nossa Senhora e seu Filho Jesus a estar próximos e solidários aos pobres, excluídos 
do conforto e benfeitorias da sociedade que usa mal, desperdiça, buscando o lucro, o prazer, o poder.  
 
Preces preparadas ou espontâneas 
Resposta as preces: Mãe, conduz o teu povo que sofre para a terra onde reina o amor. 
 

Todos: Senhora do Carmo, Mãe de Deus e nossa Mãe, aceita o dom que nós te trazemos. Em tuas mãos aceita nossa 

capacidade de crer e amar, de servir e esperar. 
Confiamos a ti tudo o que somos, temos ou fazemos; nossa mente e corpo, nossa saúde ou doença, nossa alegria ou 

dor, nossa peleja ou destino. 

Faz-nos crescer, ó Senhora do Carmo, cada dia de novo na fé, na esperança e na caridade. Acende em nossos corações o 

fogo do seu grande amor. Afim de que nossa vida toda se torne um canto de louvor a Deus. Amém 

 

Rezemos com fé e esperança a oração pelo XVIII CGO  

Bendito sejais, ó Pai, / porque no vosso amor infinito, 
Nos enviastes Jesus, vosso Filho Unigênito,/ que se encarnou pelo Espirito Santo 

No seio puríssimo da Virgem Maria e nasceu em Belém. 
Ele veio nos ensinar que sois um Deus Amor,/ Três em profunda unidade, na diversidade de Pessoas. 

Jesus nos revelou que somos o transbordamento desse amor, 
Semelhantes a vós nesta mesma vocação ao amor. 

Pela vossa graça, ó Pai, dai-nos vivenciar o XVIII Capitulo Geral Ordinário 
como tempo de conversão e reconciliação,/ num profundo encontro convosco e unificação interior. 

Sustentai-nos, ó Pai, para que sejamos dóceis a voz do Espírito, 
Fieis no seguimento de Jesus Cristo, / assíduas na escuta da Palavra, 

Felizes por sermos filhas semelhantes a vós, Deus Trindade, 
chamadas para a unidade nas relações fraternas missionárias. 

Assim anunciaremos Jesus Cristo com nossa vida,  
em gestos concretos de acolhida, perdão e serviço. 

Amém. 
 

Compromisso: Realizar um gesto de solidariedade com os mais pobres em nível individual ou comunitário.  

 

Canto Final - Bênção de Nossa Mãe Santíssima ou outro.  



5º dia – 11 de julho – Quarta feira 

Tema: UMA VIDA DE FÉ, A CAMINHO COM O POVO DE 

DEUS 

Acolhida – Com crescente alegria saudamos e acolhemos todos 

vocês para juntos, rezarmos, neste quinto dia, em que sentimos já 
aproximar-se a festa de Nossa Mãe do Carmo! Maria viveu na 
simplicidade, a fé profunda do povo pobre, participando das 
peregrinações para as Festas do Templo, onde iam adorar o Deus 

Vivo, como lhes ensinaram seus pais. É para esse povo que Jesus envia os doze, depois de prepará-los para 
anunciarem a Boa Notícia da Salvação. Hoje, celebramos essa fé, e queremos aprofundar nosso compromisso 
com nosso povo de fé profunda, como nos descreve o Papa Francisco. À Virgem do Carmo o nosso canto. 
 
1. ELOGIO À VIRGEM DO CARMO 

D. Celebremos, pois, neste dia, os louvores da Virgem Maria; Ela é a graciosa Flor do Carmelo, de cujo seio 

brotou Jesus, o fruto bendito e mais belo. 

(Acendimento da vela) 

T. DIZEI LABIOS MEUS, PALAVRAS BENDITAS, EM LOUVOR DA VIRGEM MÃE DOS CARMELITAS 

1- Nuvem benfazeja, - nuvem promissora, da graça e da vida – sois a portadora. 

2. Ó! bendita hora, - por Deus proferida, quando em Nazaré – vós fostes nascida. 

1- Deus vos salve Virgem – Serva do Senhor, que a Santa Palavra – ouvistes com amor. 

2. Mãe, todas as coisas – vós as meditáveis e a Santa Palavra, - nelas, escutáveis. 

1- Fostes Mãe eleita – do Verbo encarnado, e ao mundo trouxestes – divinal recado. 

2. Deus vos salve mestra – do melhor ensino, “Fazei tudo quanto – vos disser meu Filho!” 

1- Ó Virgem Bendita, - Mãe de Jesus Cristo, “Eis a vossa Mãe!” – diz-nos vosso Filho. 

2. No alto do Calvário, - Mãe, nos recebestes. E com vosso manto – vós nos protegestes. 

1- Glória ao Pai, ao Filho – e ao amor também. Deus que vos criou – para o nosso bem. 

2. Agora e sempre – e sem fim, Amém. Agora e sempre – e sem fim, Amém. 

TODOS: Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que 

possamos, sob sua proteção, subir ao monte, que é Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. Amém. 

 
LEITOR 1 - Uma vida de fé, a caminho com o povo de Deus                                                                                                                             
A piedade popular (...)  é “uma maneira legítima de viver a fé, um modo de se sentir parte da Igreja e uma 
forma de ser missionários”(...) Penso na fé firme das mães ao pé da cama do filho doente, que se agarram a 
um terço, ainda que não saibam elencar os artigos do Credo; ou na carga imensa de esperança contida numa 
vela que se acende, numa casa humilde, para pedir ajuda a Maria, ou nos olhares de profundo amor a Cristo 
Crucificado. Quem ama o povo fiel de Deus, não pode ver estas ações unicamente como uma busca natural da 
divindade; são a manifestação duma vida teologal, animada pela ação do Espírito Santo, que foi derramado 
em nossos corações. (cf. Rm 5,5). (EG 124, 125) 
 

LEITOR 2 - Com efeito, a nossa Ordem é considerada com toda a razão uma escola de contemplação. O Beato 
Tito Brandsma recorda-nos que: “Deus está tão perto de nós! Tudo que existe, existe graças à sua obra e à sua 
presença. Devemos sentir a sua presença e aprender dos nossos antepassados como se relacionavam 



intimamente com Ele, lhe falavam e o escutavam. Então a vida aparecerá muito diferente”. Com a nossa 
maneira de ser, devemos fazer compreender aos outros que cada Carmelo é um espaço para a procura de 
Deus, no silêncio e na solidão. Sentimo-nos chamados a construir comunidades orantes, cujo principal 
ministério é ensinar as pessoas a rezar, nos lugares onde vivem e prestam serviço, formando-as para uma 
cultura da oração, através dos nossos discursos, da celebração da liturgia participativa e contemplativa, da 
prática da Lectio Divina e da nossa atenção a outras formas de oração. (Mensagem Final do Capítulo Geral da 
Ordem, em 2013) 
 

Acolhendo a Palavra de Deus – Então, como pessoas de fé, com o mesmo entusiasmo e simplicidade dos 

apóstolos enviados por Jesus, alegres, cantemos: 
 
Aclamação ao Evangelho 
 
Leitura de Mt 10, 1-7 
 

Reflexão – “Quando virmos como as pessoas oram, quando nos unirmos a suas celebrações, quando 

tomarmos a iniciativa na organização de suas procissões, quando desfrutarmos, ao rezar com eles, do seu 
jeito simples, então saberemos que o caminho do amor e da simplicidade é o caminho que conduz a Deus. 
Nossa teologia e nossa liturgia ajudam a confirmar isso”.  
 
Preces espontâneas ou preparadas. 
Resposta às preces: Óh, vem conosco vem caminhar, Santa Maria, vem. 
 

Todos: Senhora do Carmo, Mãe de Deus e  nossa Mãe, aceita o dom que nós te trazemos. Em tuas mãos aceita nossa 

capacidade de crer e amar, de servir e esperar. 
Confiamos a ti tudo o que somos, temos ou fazemos; nossa mente e corpo, nossa saúde ou doença, nossa alegria ou 
dor, nossa peleja ou destino. 
Faz-nos crescer, ó Senhora do Carmo, cada dia de novo na fé, na esperança e na caridade. Acende em nossos corações o 
fogo do seu grande amor. Afim de que nossa vida toda se torne um canto de louvor a Deus. Amém 
 

Rezemos com fé e esperança a oração pelo XVIII CGO  

Bendito sejais, ó Pai, / porque no vosso amor infinito, 
Nos enviastes Jesus, vosso Filho Unigênito,/ que se encarnou pelo Espirito Santo 

No seio puríssimo da Virgem Maria e nasceu em Belém. 
Ele veio nos ensinar que sois um Deus Amor,/ Três em profunda unidade, na diversidade de Pessoas. 

Jesus nos revelou que somos o transbordamento desse amor, 
Semelhantes a vós nesta mesma vocação ao amor. 

Pela vossa graça, ó Pai, dai-nos vivenciar o XVIII Capitulo Geral Ordinário 
como tempo de conversão e reconciliação,/ num profundo encontro convosco e unificação interior. 

Sustentai-nos, ó Pai, para que sejamos dóceis a voz do Espírito, 
Fieis no seguimento de Jesus Cristo, / assíduas na escuta da Palavra, 

Felizes por sermos filhas semelhantes a vós, Deus Trindade, 
chamadas para a unidade nas relações fraternas missionárias. 

Assim anunciaremos Jesus Cristo com nossa vida,  
em gestos concretos de acolhida, perdão e serviço. Amém. 

Compromisso: Retomar pessoalmente sua vivencia apostólica nos diversos campos de missão por onde 

passou e onde vive atualmente, fazendo memória de pessoas e ou comunidades que foram ou que são 
testemunhos vivos de fé.  

Canto Final - Benção de Nossa Mãe Santíssima ou outro.  



6º dia – 12 de julho – Quinta feira  

Tema: UMA VIDA TRANSFORMADA, UMA VIDA 
DERRAMADA 
 

Acolhida – Caríssimos irmãos e irmãs: Boas Vindas, para celebrarmos 

o sexto dia desta novena em honra a Nossa Senhora do Carmo! 
Estamos cada vez mais próximos da grande festa do Carmelo. Que 

Maria, a Mãe do Carmelo, nos ajude a enfrentar as dificuldades com que nos deparamos atualmente para 
viver nossa fé. A ela o nosso louvor 
 

1. ELOGIO À VIRGEM DO CARMO  

D. Celebremos, pois, neste dia, os louvores da Virgem Maria; Ela é a graciosa Flor do Carmelo, de cujo seio 
brotou Jesus, o fruto bendito e mais belo. 

(Acendimento da vela) 

T. DIZEI LABIOS MEUS, PALAVRAS BENDITAS, EM LOUVOR DA VIRGEM MÃE DOS CARMELITAS 

1- Nuvem benfazeja, - nuvem promissora, da graça e da vida – sois a portadora. 

2. Ó! bendita hora, - por Deus proferida, quando em Nazaré – vós fostes nascida. 

1- Deus vos salve Virgem – Serva do Senhor, que a Santa Palavra – ouvistes com amor. 

2. Mãe, todas as coisas – vós as meditáveis e a Santa Palavra, - nelas, escutáveis. 

1- Fostes Mãe eleita – do Verbo encarnado, e ao mundo trouxestes – divinal recado. 

2. Deus vos salve mestra – do melhor ensino, “Fazei tudo quanto – vos disser meu Filho!” 

1- Ó Virgem Bendita, - Mãe de Jesus Cristo, “Eis a vossa Mãe!” – diz-nos vosso Filho. 

2. No alto do Calvário, - Mãe, nos recebestes. E com vosso manto – vós nos protegestes. 

1- Glória ao Pai, ao Filho – e ao amor também. Deus que vos criou – para o nosso bem. 

2. Agora e sempre – e sem fim, Amém. Agora e sempre – e sem fim, Amém. 

TODOS: Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que 
possamos, sob sua proteção, subir ao monte, que é Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém. 
  

Leitor 1 - Uma vida transformada, uma vida derramada 

Esta convicção, porém, é sustentada com a experiência pessoal, constantemente renovada, de saborear a sua 
amizade e a sua mensagem. Não se pode perseverar numa evangelização cheia de ardor, se não se está 
convencido, por experiência própria, que não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não O conhecer, não é a 
mesma coisa caminhar com Ele ou caminhar tateando, não é a mesma coisa poder escutá-Lo ou ignorar a sua 
Palavra, não é a mesma coisa poder contemplá-Lo, adorá-Lo, descansar n’Ele ou não o poder fazer. Não é a 
mesma coisa procurar construir o mundo com o seu Evangelho em vez de o fazer unicamente com a própria 
razão. Sabemos bem que a vida com Jesus se torna muito mais plena e, com Ele, é mais fácil encontrar o 
sentido para cada coisa. É por isso que evangelizamos. O verdadeiro missionário, que não deixa jamais de ser 
discípulo, sabe que Jesus caminha com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha com ele. Sente Jesus vivo 
com ele, no meio da tarefa missionária. Se uma pessoa não O descobre presente no coração mesmo da 
entrega missionária, depressa perde o entusiasmo e deixa de estar segura do que transmite, faltam-lhe força 
e paixão. E uma pessoa que não está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, não convence ninguém. 
(EG 266) 

Leitor 2 – A situação atual pela qual passa o nosso mundo não é motivo para desesperar-se. O que a 

humanidade está vivendo nos dá a oportunidade de mostrar o que somos. É como se este mundo nos 



questionasse: Os carmelitas são capazes de se levantar e de contar, ainda, alguma coisa? Devemos, portanto, 
levantar-nos, estar firmes e fazer-nos reconhecer como testemunhas autênticas e credíveis do Espírito. É pela 
nossa adoção de filhos e filhas do Pai, pela nossa fé em Cristo, pela força do Espírito Santo, que percebemos 
tantas oportunidades escondidas por detrás destes desafios. Jesus Cristo é a Palavra de esperança e salvação, 
e é por isso que esperamos fazer a diferença nas nossas comunidades e lugares com o nosso modo de viver. 
(Mensagem Final Capítulo do Geral da Ordem, em 2013).  
 

Acolhendo a Palavra de Deus – Animados por essas palavras do Papa Francisco e pelo desafio que o 

Carmelo nos faz para que, corajosamente mostremos, pelo jeito de viver, que seguimos Jesus e dele damos 
testemunho, através de uma vida transformada, doada, cantemos: 
 
Aclamação ao Evangelho 
Leitura: Lc 11, 27 - 28 
 

Reflexão: A Palavra de Deus e a Eucaristia nos alimentam. Podemos confiar na força que daí nos vem, 

mesmo enfrentado as maiores dificuldades. Maria, Mãe de Jesus e nossa, as suportou e venceu.  
 «Quando temos uma imagem muito pobre de nós mesmos, quando sentimos que temos muito pouco a 
oferecer, quando nos sentimos com pouca vitalidade, é então que temos que recordar tudo o que nos foi 
dado, é então quando podemos escutar as palavras de Jesus à Samaritana: “SE conhecêsseis o dom...” (Jo 
4,10a)» E fortalecidos por esse dom de Deus, anunciar corajosamente o Evangelho de Jesus.  
 

Preces espontâneas ou preparadas. 
Resposta às preces: Vem, Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. 
 

todos – Senhora do Carmo, Mãe de Deus e nossa Mãe, aceita o dom que nós te trazemos. Em tuas mãos aceita nossa 

capacidade de crer e amar, de servir e esperar. 
Confiamos a ti tudo o que somos, temos ou fazemos; nossa mente e corpo, nossa saúde ou doença, nossa alegria ou 
dor, nossa peleja ou destino. 
Faz-nos crescer, ó Senhora do Carmo, cada dia de novo na fé, na esperança e na caridade. Acende em nossos corações o 
fogo do seu grande amor. Afim de que nossa vida toda se torne um canto de louvor a Deus. Amém 

Rezemos com fé e esperança a oração pelo XVIII CGO  

Bendito sejais, ó Pai, / porque no vosso amor infinito, 
Nos enviastes Jesus, vosso Filho Unigênito,/ que se encarnou pelo Espirito Santo 

No seio puríssimo da Virgem Maria e nasceu em Belém. 
Ele veio nos ensinar que sois um Deus Amor,/ Três em profunda unidade, na diversidade de Pessoas. 

Jesus nos revelou que somos o transbordamento desse amor, 
Semelhantes a vós nesta mesma vocação ao amor. 

Pela vossa graça, ó Pai, dai-nos vivenciar o XVIII Capitulo Geral Ordinário 
como tempo de conversão e reconciliação,/ num profundo encontro convosco e unificação interior. 

Sustentai-nos, ó Pai, para que sejamos dóceis a voz do Espírito, 
Fieis no seguimento de Jesus Cristo, / assíduas na escuta da Palavra, 

Felizes por sermos filhas semelhantes a vós, Deus Trindade, 
chamadas para a unidade nas relações fraternas missionárias. 

Assim anunciaremos Jesus Cristo com nossa vida,  
em gestos concretos de acolhida, perdão e serviço.  Amém. 

Compromisso: Fazer memória dos momentos difíceis de sua vida, quando sentiu fortemente a intercessão 

de Nossa senhora do Carmo.  Rezar individual e comunitariamente por alguém, por alguma família ou país que 
vivem momentos de aflição.  

Canto Final  - Benção de Nossa Mãe Santíssima ou outro .  

 



7º dia – 13 de julho – Sexta feira  

Tema: UMA VIDA ORIENTADA ÀS PERIFERIAS  
 

Acolhida – Acolhemos a todos, para darmos continuidade a esta 

Novena que, preparando a Festa de Nossa Senhora do Carmo, nos 
provoca e estimula a “sairmos” em missão, enfrentando desafios; 
com perseverança, confiança na força do Senhor. 
Queremos meditar e viver a Palavra como Maria. Ela nos aponta 
Jesus, que diz: “O Espírito do Vosso Pai falará em vós”.  Assim Maria 

Nossa Mãe nos prepara para sermos Igreja, uma Igreja que vai ao encontro do irmão que sofre, mesmo em 
meio às contradições e dificuldades. À serva do Senhor o nosso elogio 
  

1. ELOGIO À VIRGEM DO CARMO 

D. Celebremos, pois, neste dia, os louvores da Virgem Maria; Ela é a graciosa Flor do Carmelo, de cujo seio 

brotou Jesus, o fruto bendito e mais belo. 

(Acendimento da vela) 

T. DIZEI LABIOS MEUS, PALAVRAS BENDITAS, EM LOUVOR DA VIRGEM MÃE DOS CARMELITAS 

1- Nuvem benfazeja, - nuvem promissora, da graça e da vida – sois a portadora. 

2. Ó! bendita hora, - por Deus proferida, quando em Nazaré – vós fostes nascida. 

1- Deus vos salve Virgem – Serva do Senhor, que a Santa Palavra – ouvistes com amor. 

2. Mãe, todas as coisas – vós as meditáveis e a Santa Palavra, - nelas, escutáveis. 

1- Fostes Mãe eleita – do Verbo encarnado, e ao mundo trouxestes – divinal recado. 

2. Deus vos salve mestra – do melhor ensino, “Fazei tudo quanto – vos disser meu Filho!” 

1- Ó Virgem Bendita, - Mãe de Jesus Cristo, “Eis a vossa Mãe!” – diz-nos vosso Filho. 

2. No alto do Calvário, - Mãe, nos recebestes. E com vosso manto – vós nos protegestes. 

1- Glória ao Pai, ao Filho – e ao amor também. Deus que vos criou – para o nosso bem. 

2. Agora e sempre – e sem fim, Amém. Agora e sempre – e sem fim, Amém. 

TODOS: Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que 

possamos, sob sua proteção, subir ao monte, que é Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. Amém. 
 

Leitor 1 - Uma vida orientada às periferias  
Na Palavra de Deus, aparece constantemente este dinamismo de «saída» que Deus quer provocar nos crentes. 
Abraão aceitou a chamada para partir rumo a uma nova terra (cf. Gn 12, 1-3). Moisés ouviu o chamamento de 
Deus: «Vai; Eu te envio» (Ex 3,10), e fez sair o povo para a terra prometida (cf. Ex 3,17). A Jeremias disse: «Irás 
aonde Eu te enviar» (Jr 1,7). Naquele «ide» de Jesus, estão presentes os cenários e os desafios sempre novos 
da missão evangelizadora da Igreja, e hoje todos somos chamados a esta nova «saída» missionária. Cada 
cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos 
convidados a aceitar esta chamada: sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as 
periferias que precisam da luz do Evangelho. (EG -20) 
 

Leitor 2 – Vai para Sarepta de Sidon e fixa-te ali: ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Elias pôs-

se a caminho para Sarepta.  Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha. Chamou-a e disse-
lhe: Por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. E indo ela buscar-lhe a água, 
gritou-lhe Elias: Traze-me também um pedaço de pão. (1R 17,9-11) 



 

Acolhendo a Palavra de Deus – Estimulados por essas palavras, confiados na Palavra de Deus que vamos 

ouvir, cantemos.  
 
Aclamação ao Evangelho 
 
Leitura de Mt 2, 13-15.19-23 
 

Reflexão – “Há um clamor em todo coração humano, e esse grito é o dom do Espírito Santo, pedindo a Deus 

seu amor e sua misericórdia. A distância faz que seja difícil escutar o clamor. Temos que nos aproximar e estar 
preparados para escutar”. O Senhor nos afina os ouvidos para ouvir seu chamado como fez a Abraão, a 
Moisés, aos profetas, aos mártires, aos apóstolos, a José e Maria. Confiemos Nele e rezemos.   
 
Preces espontâneas ou preparadas). 
Resposta às preces: Escuta, ó Mãe, atende, ó Mãe, a suplica do povo teu que implora a ti confiante, roga por 
nós junto de Deus. 
 

TODOS - Senhora do Carmo, Mãe de Deus e nossa Mãe, aceita o dom que nós te trazemos. Em tuas mãos aceita nossa 

capacidade de crer e amar, de servir e esperar. 

Confiamos a ti tudo o que somos, temos ou fazemos; nossa mente e corpo, nossa saúde ou doença, nossa alegria ou 

dor, nossa peleja ou destino. 

Faz-nos crescer, ó Senhora do Carmo, cada dia de novo na fé, na esperança e na caridade. Acende em nossos corações o 

fogo do seu grande amor. Afim de que nossa vida toda se torne um canto de louvor a Deus. Amém 

 

Rezemos com fé e esperança a oração pelo XVIII CGO  

Bendito sejais, ó Pai, / porque no vosso amor infinito, 
Nos enviastes Jesus, vosso Filho Unigênito,/ que se encarnou pelo Espirito Santo 

No seio puríssimo da Virgem Maria e nasceu em Belém. 
Ele veio nos ensinar que sois um Deus Amor,/ Três em profunda unidade, na diversidade de Pessoas. 

Jesus nos revelou que somos o transbordamento desse amor, 
Semelhantes a vós nesta mesma vocação ao amor. 

Pela vossa graça, ó Pai, dai-nos vivenciar o XVIII Capitulo Geral Ordinário 
como tempo de conversão e reconciliação,/ num profundo encontro convosco e unificação interior. 

Sustentai-nos, ó Pai, para que sejamos dóceis a voz do Espírito, 
Fieis no seguimento de Jesus Cristo, / assíduas na escuta da Palavra, 

Felizes por sermos filhas semelhantes a vós, Deus Trindade, 
chamadas para a unidade nas relações fraternas missionárias. 

Assim anunciaremos Jesus Cristo com nossa vida,  
em gestos concretos de acolhida, perdão e serviço. 

Amém. 
 

Compromisso: Avaliar, em nível pessoal e comunitário, a nossa vivencia missionaria a fim de perceber se 

estamos na dinâmica da Igreja em saída, proposta pelo Papa Francisco.  
 

Canto Final - Bênção de Nossa Mãe Santíssima ou outro.  

 
 
 



8º dia – 14 de julho – Sábado   

Tema: UMA VIDA PLASMADA POR NOSSO AMOR A 
MARIA  
 

Acolhida – Caríssimos irmãos, sejam bem vindos!  

Sábado, dia em que a Igreja e o Carmelo se consagram a Maria, sua 
Estrela! Neste oitavo dia da sua Novena, Mria, o Papa, o Carmelo e a 
Liturgia da Igreja nos dizem: Não tenham medo! Somos objeto de 

um amor eterno!  
Cantemos o nosso amor a Maria. 
 

1. ELOGIO À VIRGEM DO CARMO 

D. Celebremos, pois, neste dia, os louvores da Virgem Maria; Ela é a graciosa Flor do Carmelo, de cujo seio 

brotou Jesus, o fruto bendito e mais belo. 

(Acendimento da vela) 

T. DIZEI LABIOS MEUS, PALAVRAS BENDITAS, EM LOUVOR DA VIRGEM MÃE DOS CARMELITAS 

1- Nuvem benfazeja, - nuvem promissora, da graça e da vida – sois a portadora. 

2. Ó! bendita hora, - por Deus proferida, quando em Nazaré – vós fostes nascida. 

1- Deus vos salve Virgem – Serva do Senhor, que a Santa Palavra – ouvistes com amor. 

2. Mãe, todas as coisas – vós as meditáveis e a Santa Palavra, - nelas, escutáveis. 

1- Fostes Mãe eleita – do Verbo encarnado, e ao mundo trouxestes – divinal recado. 

2. Deus vos salve mestra – do melhor ensino, “Fazei tudo quanto – vos disser meu Filho!” 

1- Ó Virgem Bendita, - Mãe de Jesus Cristo, “Eis a vossa Mãe!” – diz-nos vosso Filho. 

2. No alto do Calvário, - Mãe, nos recebestes. E com vosso manto – vós nos protegestes. 

1- Glória ao Pai, ao Filho – e ao amor também. Deus que vos criou – para o nosso bem. 

2. Agora e sempre – e sem fim, Amém. Agora e sempre – e sem fim, Amém. 

TODOS: Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que 

possamos, sob sua proteção, subir ao monte, que é Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. Amém. 
 

Leitor 1 - Uma vida plasmada por nosso amor a Maria  

Há um estilo mariano na atividade evangelizadora da Igreja. Porque sempre que olhamos para Maria voltamos 
a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. Nela, vemos que a humildade e a ternura não são 
virtudes dos fracos, mas dos fortes, que não precisam maltratar os outros para se sentir importantes. (EG 288) 
 

Leitor 2 - Este deve ser o objetivo de nossa devoção a Maria, que sejamos outra mãe de Deus, que Deus 

também seja concebido em nós, e que O demos à luz. O mistério da Encarnação nos revela quão valioso é o 
homem para Deus, quão intimamente Deus quer estar unido a ele. (Tito Brandsma, Conferências sobre a 
Espiritualidade Carmelita). 
Mãe Santíssima, mil louvores vos dou pelos benefícios que desde minha infância com tanta profusão me 
concedestes! Sede sempre louvada e amada, ó minha Mãe! Mil louvores e agradecimentos pelos benefícios 
concedidos a todas as queridas Irmãs desta Congregação, a todos os que por ela trabalham, a todos que de 
qualquer maneira aceitável ao vosso puríssimo coração, por ela se interessam. (Madre Bernadete, CDP) 
 



Acolhendo a Palavra de Deus – Celebremos confiantes, pois é em nossa fraqueza e pequenez que se 

manifesta a força de Deus. Todo poder é menor que o poder de Deus, e Deus nos ama! Cantemos: 
 
Aclamação ao Evangelho 
 

Leitura de Lc 1, 26 - 38 

Reflexão: No seu plano de salvação Deus havia preparado tudo para a vinda de João Batista. Agora 

encaminha a encarnação do próprio Filho. Elege Maria, jovem de Nazaré, para ser a mãe de Jesus. A 
concepção será obra prodigiosa do Espirito de Deus. Mostra como o Senhor vai tecendo a história da Salvação 
da humanidade com a colaboração de pessoas humildes, porém dispostas a fazer a vontade Dele. Assim 
também nós, em nosso amor a Maria vamos aprendendo com ela a fazer a vontade de Deus em todas as 
coisas. 

 

Preces espontâneas ou preparadas. 
Resposta às preces: Mãe de Deus, intercedei por nós. 

TODOS - Senhora do Carmo, Mãe de Deus e nossa Mãe, aceita o dom que nós te trazemos. Em tuas mãos aceita nossa 

capacidade de crer e amar, de servir e esperar. 
Confiamos a ti tudo o que somos, temos ou fazemos; nossa mente e corpo, nossa saúde ou doença, nossa alegria ou 

dor, nossa peleja ou destino. 

Faz-nos crescer, ó Senhora do Carmo, cada dia de novo na fé, na esperança e na caridade. Acende em nossos corações o 

fogo do seu grande amor. Afim de que nossa vida toda se torne um canto de louvor a Deus. Amém 

 

Rezemos com fé e esperança a oração pelo XVIII CGO  

Bendito sejais, ó Pai, / porque no vosso amor infinito, 
Nos enviastes Jesus, vosso Filho Unigênito,/ que se encarnou pelo Espirito Santo 

No seio puríssimo da Virgem Maria e nasceu em Belém. 
Ele veio nos ensinar que sois um Deus Amor,/ Três em profunda unidade, na diversidade de Pessoas. 

Jesus nos revelou que somos o transbordamento desse amor, 
Semelhantes a vós nesta mesma vocação ao amor. 

Pela vossa graça, ó Pai, dai-nos vivenciar o XVIII Capitulo Geral Ordinário 
como tempo de conversão e reconciliação,/ num profundo encontro convosco e unificação interior. 

Sustentai-nos, ó Pai, para que sejamos dóceis a voz do Espírito, 
Fieis no seguimento de Jesus Cristo, / assíduas na escuta da Palavra, 

Felizes por sermos filhas semelhantes a vós, Deus Trindade, 
chamadas para a unidade nas relações fraternas missionárias. 

Assim anunciaremos Jesus Cristo com nossa vida,  
em gestos concretos de acolhida, perdão e serviço. 

Amém. 
 

Compromisso: Recordar a relação de amor e devoção a Maria, que foi sendo construída em sua história de 

vida. Em um momento de oração, agradecer a presença de Maria em sua caminhada.    
 

Canto Final - Benção de Nossa Mãe Santíssima ou outro.  

 
 
 
 
 



9º dia – 15 de julho – Domingo   

Tema: COM MARIA, CANTAMOS AS MARAVILHAS DE DEUS  
 

Acolhida – Saudamos todos vocês com alegria neste 9º e último dia da 

nossa Novena preparando a Festa de Nossa Senhora do Carmo. Fomos 
alunos do Papa Francisco, do Carmelo, da Palavra de Deus. Hoje, com 
MARIA, reconhecemos e cantamos tudo o que Deus realizou nela e 
realiza em nós, suas filhas e filhos. O Carmelo nos ensina que ela é nossa 

Irmã e Mestra. Aprendemos dela a fidelidade à Palavra, ao seu Filho, ao seu Povo. Com gratidão e alegria, 
celebremos. 
 
1. ELOGIO À VIRGEM DO CARMO 

D. Celebremos, pois, neste dia, os louvores da Virgem Maria; Ela é a graciosa Flor do Carmelo, de cujo seio 

brotou Jesus, o fruto bendito e mais belo. 

(Acendimento da vela) 

T. DIZEI LABIOS MEUS, PALAVRAS BENDITAS, EM LOUVOR DA VIRGEM MÃE DOS CARMELITAS 

1- Nuvem benfazeja, - nuvem promissora, da graça e da vida – sois a portadora. 

2. Ó! bendita hora, - por Deus proferida, quando em Nazaré – vós fostes nascida. 

1- Deus vos salve Virgem – Serva do Senhor, que a Santa Palavra – ouvistes com amor. 

2. Mãe, todas as coisas – vós as meditáveis e a Santa Palavra, - nelas, escutáveis. 

1- Fostes Mãe eleita – do Verbo encarnado, e ao mundo trouxestes – divinal recado. 

2. Deus vos salve mestra – do melhor ensino, “Fazei tudo quanto – vos disser meu Filho!” 

1- Ó Virgem Bendita, - Mãe de Jesus Cristo, “Eis a vossa Mãe!” – diz-nos vosso Filho. 

2. No alto do Calvário, - Mãe, nos recebestes. E com vosso manto – vós nos protegestes. 

1- Glória ao Pai, ao Filho – e ao amor também. Deus que vos criou – para o nosso bem. 

2. Agora e sempre – e sem fim, Amém. Agora e sempre – e sem fim, Amém. 

TODOS: Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que 

possamos, sob sua proteção, subir ao monte, que é Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

Leitor 1 - Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus, com uns pobres 

paninhos e uma montanha de ternura. Ela é a serva humilde do Pai, que transborda de alegria no louvor. É a 
amiga sempre solícita para que não falte o vinho na nossa vida. É aquela que tem o coração transpassado pela 
espada, que compreende todas as penas. Como Mãe de todos, é sinal de esperança para os povos que sofrem 
as dores do parto até que germine a justiça. Como uma verdadeira mãe, caminha conosco, luta conosco e 
aproxima-nos incessantemente do amor de Deus. (EG - 286) 
 

Leitor 2 - Nossa Congregação se coloca sob o patrocínio de N. Sra. do Carmo. Expressamos em nossa vida a 

verdadeira devoção a Maria, cultuando-a como Mãe de Deus, da Igreja e dos Carmelitas, também com a reza 
do terço. O amor, a veneração e a ternura que o Carmelo sempre lhe dedicou, sejam por nós perpetuados 
através do tempo. Sua festa, 16 de julho, seja celebrada solenemente, na simplicidade do nosso coração filial. 
(Constituições CDP - Art 70) 
 



Acolhendo a Palavra de Deus: Maria soube deixar-se modelar por Deus, reconhecendo e expressando o 

que Ele realizou nela. Abrindo-nos à Palavra de Deus, também nós experimentamos as transformações que 
sua graça realiza em nossa vida pessoal e comunitária.  
 
Aclamação ao Evangelho 
 
Leitura de Lc 1, 46 - 55 
 

Reflexão: Nestes dias abençoados da Novena de Nossa Senhora do Carmo, estamos ouvindo as palavras do 

nosso Papa Francisco e do Carmelo, estimulando-nos ao anúncio corajoso do Evangelho, principalmente aos 
mais prejudicados e sofredores. Invocamos Nossa Senhora, companheira dos Apóstolos no Cenáculo, com a 
prece cheia de fé e esperança – a mesma com que o Papa encerra sua carta sobre a “Alegria do Evangelho” – 
e que, agora, cheios de fervor, fazemos nossa, suplicando:  
 

TODOS – Tu, Virgem da escuta e da contemplação,/ mãe do amor, /esposa das bodas eternas,/ intercede 

pela Igreja,/ da qual és ícone puríssimo,/para que ela nunca se feche/ nem se detenha em sua paixão por 
instaurar o Reino. 
Estrela da nova evangelização,/ ajuda-nos a resplandecer no testemunho da comunhão,/ do serviço,/ da fé 
ardente e generosa,/ da justiça e do amor aos mais pobres,/ para que a alegria do Evangelho chegue até os 
confins da terra/e nenhuma periferia se prive de sua luz. 
Mãe do Evangelho vivente,/ manancial de alegria para os pequenos,/roga por nós. Amém! Aleluia! 
 (Papa Francisco) 

 
Encerrando estes dias de Bênçãos mariano-carmelitanas, damos graças ao Senhor pela Palavra anunciada e 
meditada, pelos encontros que nos fazem crescer em fraternidade, pelas alegrias experimentadas e pela 
missão a nós confiada de irmos aos nossos irmãos mais necessitados, anunciando-lhes a alegria de sermos 
cristãos, carmelitas, anunciadores do Evangelho de Jesus, a quem amamos e queremos seguir. Maria, nossa 
Mãe nos encoraja com sua benção! 
Rezemos confiantes, a Salve Rainha e a oração do Carmelo, tantas vezes cantadas pelos Carmelitas nestes 
mais de oito séculos de caminhada, seguindo Jesus, com Maria. 
 

Flor do Carmelo 
Videira Florida 

Esplendor do céu 
Virgem fecunda, sem igual! 

Ó Mãe terníssima, 
Imaculada 

Aos Carmelitas 
Socorrei, piedosa: 

Estrela do Mar.                     


