
NOVENA de NOSSA SENHORA do CARMO/2019

Para todos os dias: 

1 - Iniciar invocando o Espírito Santo – Acendimento da vela

2- Apresentar o tema

3- Apreciar o Símbolo

4- Lembrar um aspecto do Carmelo

5- Fazer a Leitura Bíblica

6- Meditar 

7- Fazer as preces espontâneas 

8- Rezar a Oração Final 

Sugestão:

 Oração a Nossa Senhora do Carmo

“Senhora do Carmo, mãe de Deus e nossa mãe, aceita o dom que nós te faze-

mos de nós mesmos. Em tuas mãos depositamos nossa capacidade de crer e 

amar, de servir e esperar.

Confi amos a ti tudo o que somos, temos ou fazemos: nossa mente e corpo, nos-

sa saúde ou doença, nossa alegria ou dor, nossa peleja e destino.

Faze-nos crescer, ó Senhora do Carmo, cada dia de novo na fé, na esperança e 

na caridade. Acende em nossos corações o fogo do teu grande amor, a fi m de 

que nossa vida toda se torne um canto de louvor a Deus”. Amém.

9- Cantar um hino a Nossa Senhora 



Primeiro Dia: AVE MARIA CHEIA DE GRAÇA

Intenção: Pela Ordem do Carmo

Dirigente: Maria, a fi lha de Ana e Joaquim recebeu uma mis-
são e responde SIM. Na singeleza de uma jovem aconteceu a 
habitação do Verbo. Uma jovem como as outras da sua região 
que conhecia as Escrituras, vivia com os pais, aprendeu a te-
cer, ajudava nas a" vidades domés" cas. A jovem Maria rece-

beu uma visita inesperada do Anjo Gabriel. Cumprimentou-a com uma saudação muito especial. Ele disse: 
Ave Maria cheia de graça, o Senhor é con" go. 

Apreciar o símbolo do dia: O Quadro da Anunciação, cantando Ave Maria!

Leitora 1: A história do Carmelo nos lembra que, no Monte Carmelo vivia um grupo de Carmelitas que rezava 
na Capela dedicada à Santa Maria Mãe de Deus. Na Novena em preparação da Festa de Nossa Senhora do 
Carmo, nós contemplamos Maria, olhando-a de várias maneiras. Este ano vamos saudá-la com a Ave Maria, 
Aquela que é plena da Graça Divina.

Leitura do Evangelho: Lucas 1, 26-28

Leitora 2 - Meditar: Maria, embora sendo jovem, acolheu a saudação do Anjo. Ela percebeu que se tratava de 
uma missão. Cada um de nós é chamado/a para exercer uma missão durante nossa vida. É no cumprimento 
consciente da nossa missão que nos tornamos plenos/as das graças divinas e par" cipamos da História da 
Salvação da Humanidade.

Preces espontâneas - Oração fi nal e Canto fi nal

Segundo Dia: AVE MARIA, MÃE AMÁVEL

Intenção: Pelas famílias

Dirigente: A jovem Amável deu à luz um Menino. O Menino recebeu o nome de 
Jesus. Aqueles que viram a Estrela Guia encontraram a Criança que nasceu para ser 
Luz das Nações. Maria, Mãe Amável por graça do Espírito Santo está cheia de amor 
para dar. Ela foi Amável com José e com Jesus. A Mãe Amável formou uma Família 
muito bonita, onde o Amor estava em primeiro lugar. Essa Família foi aprendendo 
a amabilidade, a arte de estabelecer relações amáveis com o seu povo. 

Apreciar o símbolo do dia: O Quadro da Sagrada Família (pode ser a de Nazaré ou 
foto de uma família atual) Diante do Quadro da Família rezar a Ladainha (escolher 

algumas invocações)

Leitora 1: A História do Carmelo nos recorda que os/as Carmelitas sempre insis" ram na vivência da Fraterni-
dade. Todas as Comunidades que cul" vam a devoção a Nossa Senhora do Carmo sabem que a Fraternidade 
sustenta a convivência humana, sem ela a vida perde o seu sabor. Aceitando e acolhendo as diferenças indivi-
duais, crescemos em bondade e cuidado com a grande Família Humana.

Leitura do Evangelho: Lucas 1, 39-46.

Leitora 2 – Meditar: A jovem Maria estava consciente da sua missão e mostrou com o gesto fraterno. Apres-
sadamente foi visitar Isabel, sua parenta. O encontro destas duas mulheres revela para nós a grandiosidade 
de uma visita. Imaginemos o conteúdo desse encontro cheio de amabilidade. Era a revelação do Mistério da 
Maternidade em que as Mães se alegram por seus fi lhos que irão desempenhar a missão profé" ca na História 
da Salvação. Que sen" do damos às visitas que fazemos e àquelas que recebemos?

Preces espontâneas - Oração fi nal - Canto Final



Terceiro Dia – AVE MARIA, FONTE DE SABEDORIA

Intenção: Pelas mulheres desrespeitadas em sua dignida-
de

Dirigente: A Mãe da Sabedoria soube ler os fatos e disse 
para seu Filho que era chegada a hora! E o Filho iniciou sua 
vida pública. Maria conversava com Jesus sobre a Sabedo-
ria narrada nas Escrituras. Ela compreendia que a Sabedo-
ria Divina antecipa sua ação quando vê a necessidade do 
seu povo. Ela sabia que o povo esperava o Messias e que 

estava para surgir um novo tempo de libertação e de anúncio do Reino.

Apreciar o símbolo do dia: Introduzir a Bíblia, cantando: “A Bíblia é a Palavra de Deus”

Leitora 1: O Carmelo é lugar da Palavra de Deus que deve ser meditada dia e noite. Esta prá" ca nos envolve 
com intensa doçura ao saborear as lições de vida que esta Palavra nos traz. O silêncio e a oração são prá" cas 
que nos conduzem à vida interior e nos sustentam na caminhada. Vivendo assim sabemos interpretar os si-
nais dos tempos e agir conforme a vontade do Pai.

Leitura do livro da Sabedoria: Sabedoria 6,12-16

Leitora 2 - Meditar: Maria se tornou a Fonte da Sabedoria porque soube se guiar pela Sabedoria Divina. Ela 
penetrou no sen" do mais profundo do Mistério da vida e assumiu responsavelmente a sua Missão de Mãe. 
Cada povo que invoca Maria faz a experiência do amor materno, sabendo que a mãe cuida e não desampara 
seus fi lhos. 

Preces espontâneas: pedir a graça da Sabedoria Divina.

Oração fi nal - Canto fi nal 

Quarto Dia: AVE MARIA, ESPLENDOR DA LUZ DIVINA 

Intenção: Pelos que governam as nações, para que sejam justos e comprome" dos 
com o bem comum.

Dirigente: Maria permaneceu singela, amável e sábia porque acreditou no Es-
plendor da Ressurreição! O coração de Maria acompanhou os passos da vida pú-
blica do seu Filho Jesus. Sabendo que Jesus passaria pela Paixão e pela Morte na 
Cruz, Maria esperou o desenrolar dos fatos, sofrendo e cheia de Esperança. 

Apreciar o símbolo do dia: O Círio Pascal lembrando, O Esplendor da Ressurrei-
ção! Diante do símbolo, rezar algumas invocações. 

Leitora 1: O Carmelo, acompanhando os passos de Maria chega até Jesus com a 
Esperança sempre renovada. Sendo todo de Maria, o Carmelo incen" va a viver-
mos a Alegria da Páscoa! Na experiência diária somos convidados a orientar as 

nossas ações transformando a dor e o sofrimento em ocasiões de amadurecimento na fé. 

Leitura do Evangelho: Lucas 24, 1-12

Leitora 2 - Meditar: Nosso olhar fi ca brilhante quando nos deixamos transformar pela esperança da Res-
surreição. Às vezes o sofrimento é tão intenso que perdemos o sen" do da vida. Mas quando nos deixamos 
envolver pelo Mistério Pascal retomamos a caminhada de fé e saímos da noite escura para apreciar a aurora 
da Ressurreição. 

Preces espontâneas: pedir a graça da Alegria Pascal

Oração fi nal – Canto fi nal



Quinto Dia: AVE MARIA, MESTRA DA IGREJA

Intenção: Pela Ação Missionária da Igreja

Dirigente: Maria, vendo a sabedoria do Filho e ouvindo os seus ensinamentos tor-
nou-se discípula. Ela acompanhou os apóstolos nos primeiros passos da Igreja. 
Como discípula de Jesus entrou na dinâmica do Reino e permaneceu fi el à História 
da Salvação. Todos estavam abalados com o que aconteceu com Jesus e precisa-
ram se unir em oração. A missão ainda não havia terminado.

Apreciar o símbolo do dia: Pentecostes! Diante do símbolo, rezar algumas invo-
cações. 

Leitora 1: O Carmelo cul# va a caminhada após a Páscoa aprofundando o sen# do 
da Ressurreição de Jesus. Esse é um tempo de amadurecimento do Mistério. Con-

templando Jesus no Centro da História, crescemos na compreensão de que, seguir Jesus é estar com Ele, é 
permanecer no amor dele, buscá-Lo todo instante da nossa vida. E Maria caminha conosco!

Leitura: Atos dos Apóstolos 1, 12-14

Leitora 2 - Meditar: Completa-se o ciclo do Pai, enviando o Filho; do Filho enviando o Espírito Santo. É na pre-
sença da Trindade Santa que a Igreja con# nua a Missão de Jesus. Grande é nossa alegria ao tomarmos consci-
ência de que fazemos parte desta porção do Povo de Deus. Imensa é nossa gra# dão por tudo que recebemos 
por pertencermos ao Corpo Mís# co da Igreja. 

Preces espontâneas: agradecer o que somos como Igreja!

Oração fi nal – Canto Final

Sexto Dia - AVE MARIA, AMIGA DOS POBRES E DOS ENFERMOS

Intenção: Pelos pobres, enfermos e moradores de rua

Dirigente: Maria está sempre junto, não larga o povo peregrino, em Ro-
maria. A bendita que reza com o povo passando as contas do terço, nas 
passadas di$ ceis da vida. Ela aceita o olhar amoroso, a lágrima contrita, 
a voz emudecida por tamanha dor ao ver o fi lho caído. Maria parece en-
tender todas as nossas necessidades porque ela vê com o coração. Ma-
ria é Aquela que nos fortalece na caminhada, é Aquela que nos ensina a 
viver em estado de graça e nos mostra o valor de servir. 

Apreciar o símbolo do dia: O Terço. Rezar 03 vezes: “Ave Maria”. 

Leitora 1: O Carmelo é lugar sagrado que nos incen# va a cuidar dos pobres; a perceber a desigualdade social 
e as a# tudes perversas e injustas. A par# lha dos bens, a luta pelos direitos humanos e espirituais, o anúncio 
da paz, são os estandartes que o Carmelo levanta. E, quando # vermos feito tudo pelos pobres e enfermos , 
percebemos que podemos fazer sempre mais.

Leitura do Evangelho: Lucas 10, 25-37

Leitora 2 - Meditar: Olhar com o coração é ver a necessidade daqueles que passam fome, sofrem a violência, 
sucumbem diante das doenças. Crer que Maria é nossa aliada diante das situações em que nos sen# mos in-
defesos é alimentar a esperança e estender a mão ao que precisa. Nesta Novena, nós unimos as nossas vozes 
a todos que confi am na proteção da Mãe de Deus e nossa Mãe. No silêncio e na oração esperemos a ação de 
Deus Providente.

Preces espontâneas: pedir a perseverança, na oração, pelos pobres e enfermos. 

Oração fi nal – Canto fi nal 

 



Sé� mo Dia: AVE MARIA NAS ESTRADAS DA VIDA

Intenção: Pelos peregrinos, migrantes e motoristas

Dirigente: A Mãe na Estrada, quem já viu? Nas pequenas gru-
tas, nos oratórios, nas camisetas, na oração confi ante.  Quantas 
vezes ela também chora por causa das imprudências no trânsi-
to! Quantas vezes ela cuida dos machucados e lamenta! Nossa 
Senhora da Guia vai indicando a pista dos viajantes, mas tris-
temente os condutores dos veículos não prestam atenção nas 
setas, provocando graves acidentes. Os feriados prolongados 
são ocasiões em que a pressa e o despreparo mostram esta# s-

$ cas alarmantes.

Apreciar o símbolo do dia: foto de uma estrada com setas indica$ vas ou uma gruta de beira da estrada. Rezar 

algumas invocações da Ladainha. 

Leitora 1: O Carmelo é protetor dos navegantes, dos pregrinos, dos andarilhos, daqueles que são obrigados 

a sair da Pátria Mãe para buscar refúgio em outras Pátrias. Os primeiros Carmelitas eram os peregrinos em 

direção à Terra Santa, como penitência. Eles desejavam pisar na Pátria de Jesus. Esta marca de peregrinos do 

Absoluto permanece naqueles que caminham. Caminhar é preciso.

Leitura do Evangelho: Lucas 3, 3-6

Leitora 2 - Meditar: As surpresas são inevitáveis para aqueles que caminham, no entanto, é preciso caminhar 

e abrir caminhos. Aconteceu que João Ba$ sta abriu o Caminho para apresentar Jesus. Maria acompanhou o 

crescimento do seu Filho e também o de João Ba$ sta. Ela reconheceu a missão de cada um deles. João, o úl$ -

mo dos Profetas, abre caminho para o primeiro Profeta de uma nova História. Nós também somos chamados 

a sermos Profetas e Profe$ sas do nosso tempo. 

Preces espontâneas 

Oração Final 

Canto Final: Maria, Mãe dos Caminhantes

Oitavo Dia: AVE MARIA, ALEGRIA DO CARMELO!

Intenção: Por todos os leigos que vivem a espiritualidade do Car-

melo.

Dirigente: Desde a morada no Monte Carmelo, Maria nos acompa-

nha. Ela entra nas nossas comunidades e é saudada com Alegria!  

Ela se antecipa, puxando o cordão e se mistura conosco para pre-

parar a Festa do Louvor! As meditações, as celebrações, os bendi-

tos e as ladainhas nos preparam para cantar a Alegria Verdadeira. 

Ela abraça cada um que está presente nas fi leiras do Carmelo.

Apreciar o símbolo do dia: O Escapulário. Rezar algumas invocações da Ladainha.

Leitora 1: O Escapulário é símbolo da proteção de Maria e do compromisso de serviço daqueles que seguem 

Jesus. Recordamos São Simão Stock, quando pediu a intercessão de Nossa Senhora porque os Carmelitas 

passavam por momentos di% ceis. Ele foi agraciado com O Escapulário como forma da bondade da Mãe que 

nunca abandona seus fi lhos. Até hoje é uma devoção que mostra nosso vínculo com o Carmelo. Reves$ dos/

as do Escapulário estamos prontos/as para servir e amar. 

Leitura do Evangelho: Lucas 11, 27-28

Leitora 2 - Meditar: Assim como o sen$ mento de tristeza se difunde no meio de nós, o sen$ mento de alegria, 



nossa alegria interior precisa se manifestar, mesmo em situações de tragédias pessoais ou cole� vas, com os 
recursos de solidariedade, de escuta e aprofundamento das causas que nos levam à tristeza. Não tenhamos 
medo! Os pequenos gestos de bondade e de acolhida transformam a realidade triste e nos enchem de espe-
rança e de consolo porque Deus está conosco. Os que choram serão consolados porque a Mãe sempre nos 
oferece o seu COLO. 

Preces - Cantar: “É teu Santo Escapulário um escudo forte e belo
                                     Precioso relicário, ó Rainha do Carmelo!”

Oração Final – Canto Final       

Nono Dia: AVE MARIA SANTA! ROGAI POR NÓS! 

Intenção: Viver a simplicidade e alegria do Evangelho

Dirigente: Repe� mos inúmeras vezes a expressão: “Rogai por nós”. 
Quantos idiomas! Quantas melodias! Quanta poesia! Quantas ma-
nifestações de arte só pra repe� r: Mãe, fale com o Pai sobre todos 
nós. Mãe bendita entre todas as mulheres. Mãe Imaculada! Mãe de 
Misericórdia! Mãe da Ternura! Mãe Esperança Nossa! 

Apreciar o símbolo do dia: Flores de várias cores. Rezar o Bendito da Virgem do Carmo:

Ó Virgem Mãe do Carmelo, és gloria do povo teu!
Exaltamos teu nome, o mais belo, Mãe bendita do Filho de Deus!

Escuta, ó Mãe, atende, ó Mãe a súplica do povo teu,
Que implora a �  confi ante: roga por nós junto de Deus!

Leitora 1: As fl ores que trouxemos hoje simbolizam os diversos nomes dados à Maria, Mãe de Jesus. (Lembrar 

alguns deles) São nomes que revelam a experiência do encontro com a Mãe de Jesus. 

Leitura do Evangelho: Mateus 11, 25-30

Leitora 2 - Meditar: O Carmelo, inspirado pelo jeito de ser de Maria, tem o propósito de viver o Evangelho da 

simplicidade, da escuta e do acolhimento. Jesus, ao rezar: “Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque 

escondeste estas coisas aos entendidos, e as revelaste aos pequenos.” (Lc 10,21) agradece ao Pai sua presen-

ça e revelação aos pequenos e simples. Rezemos pedindo ao Pai que nos ensine a viver a simplicidade e a 

alegria do Evangelho. 

Preces espontâneas

Oração Final - Canto Final 

Onde for possível, fazer um momento de confraternização.

 

Autoria: Irmã Marlene Frinhani


