
 



APRESENTAÇÃO 

 
Queridas Irmãs, amigos/as, leigos/as e colaboradores, 
 

Como no ano anterior, recordando o objetivo do Projeto I, da Dimensão dos leigos, 
“fomentar nos participantes o amor e imitação das virtudes Marianas”, nossa Congregação 
convida a todos/as a participarem, através das Redes Sociais, deste grande Momento Mariano. 
É um momento profundo de encontro e oração no Carmelo. 

 Mesmo diante de nossa realidade tão complexa, a vida acontece. Confiemo-nos à Mãe do 
Carmelo e, nos seus passos, renovemos nossa fé, nossa esperança e nosso amor para que, neste 
tempo de pandemia e de distanciamento social, possamos, junto com ela, caminhar para a nova 
cultura da solidariedade, da fraternidade e da compaixão.  

Tomando nas mãos o subsidio da “Novena de Nossa Senhora do Carmo, teremos a 
oportunidade para que todos: Irmãs, grupos de leigos carmelitas, paroquianos, funcionários, 
familiares, amigos, crianças, adolescentes, jovens e adultos, possam rezar conosco. Assim, 
chegaremos a todos os espaços de Missão onde nossa Congregação se faz presença. 

Como Carmelitas da Divina Providência, façamos partilha de nossa Espiritualidade Mariana 
com os irmãos e irmãs.  

Com criatividade e todo empenho amoroso, celebremos Nossa Senhora do Carmo como 
Mãe, Irmã e Mestra, sua presença terna e amorosa nos acompanha e assiste a cada dia. 

Ao nosso Deus, o louvor e a gratidão, por nos ter dado Maria como Mãe e companheira. 

 
Belo Horizonte, 13 de junho de 2021  

 
 

  
Irmã Maria Imaculada Resende Pereira 

Superiora Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVENA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO – 2021 

ABERTURA DA NOVENA 

DIRIGENTE: Iniciamos hoje nossa novena em honra a Nossa Senhora do Carmo, e desejamos que 
seja um momento de transformação e renovação da nossa fé e ação missionária como Família 
Carmelitana.  

Nossa Família Carmelitana nasceu no Monte Carmelo, na antiga Palestina que é hoje Israel. Ela 
se iniciou com pessoas que se dispuseram ao grande movimento de escuta do Espírito Santo, e 
se colocaram a caminho, no seguimento do ideal de Jesus Cristo. Assim, os Carmelitas, desde o 
início, escolheram seguir Jesus pobre e, por isso mesmo, tiveram que romper com o sistema 
injusto daquela época, tão marcada por mudanças econômicas, sociais e políticas. Foi assim que 
pessoas, inflamadas pela causa e proteção da vida e do amor ao Reino de Deus e sua justiça, 
formaram as primeiras gerações de Carmelitas que se colocaram a caminho. Nasceu a “Família 
dos Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo”. Os Carmelitas do mundo 
inteiro, motivados por este ideal de defesa da vida, ainda hoje, fazem sua opção pelos 
empobrecidos de nossa sociedade.  

Neste momento histórico, em solidariedade com todo o mundo que sofre as consequências das 
várias pandemias e outros flagelos da História, nosso Carmelo quer aprender de Maria o jeito 
de caminhar com Cristo, Bom Samaritano, para uma nova cultura da solidariedade, da 
fraternidade, da compaixão, à luz dos ensinamentos do Papa Francisco, na Encíclica Fratelli Tutti. 

Para todos os dias: 

1. ACENDIMENTO DA VELA / MANTRA  

2. INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 

3. CANTO INICIAL: à escolha 

4. DIRIGENTE: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 

Todos: Amém 

5. DIRIGENTE: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do 
Espírito Santo estejam conosco. 

Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo e de Maria. 



PRIMEIRO DIA:  
COM MARIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO 

Intenção: Juventude, Vocacionadas/os e Irmãs Jovens: (Resp. 
Noviciado “Nossa Senhora do Carmo” - Viçosa/MG) 

Dirigente: O anúncio do Anjo a Maria é uma boa notícia para 
o povo que andava nas trevas, pois o povo esperava, 
ansiosamente, o Salvador prometido por Deus. Era a 
esperança de um tempo novo, em que reinaria a paz, a alegria 
e o amor. A Virgem de Nazaré fazia parte daquele povo pobre. 
Por isso, quando o Anjo se aproximou, ela pôde reconhecer 
que era Deus que se manifestava. O jovem é também motivo 
de esperança na sociedade, na família, na Igreja e, por isso, 

hoje rezamos na intenção de toda a Juventude, pedindo que Maria guie a todos, para 
responderem também com generosidade aos apelos que lhes são feitos, no sentido de tecerem 
novas relações, pautadas no respeito, no compromisso com a “Casa Comum”, e com a 
construção de uma sociedade mais justa, solidária e sem preconceitos. Uma sociedade em que 
realizemos o grande Prometido Reino de Deus, onde todos sejamos irmãos, como tão bem nos 
lembra o Papa Francisco, na Encíclica Fratelli Tutti: 

L. 1: Só cultivando esta forma de nos relacionarmos é que tornaremos possível aquela amizade 
social que não exclui ninguém e a fraternidade aberta a todos. A progressiva abertura do amor. 
(Fratelli Tutti, 94) 

Dirigente: De maneira especial, pedimos por nossas Irmãs mais jovens e todas as vocacionadas 
de nossa Congregação. 

6. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: (a escolher) 

L. 2: Leitura do Evangelho de Lucas 1,26-33 

7. REFLEXÃO 

8. PRECES OU LADAINHA - (as preces ou ladainha ficam à escolha da Comunidade) 

Rezar o Pai Nosso e a Ave Maria 

9. ORAÇÃO: 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. 

10. HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DO CARMO - (a Comunidade escolhe a forma de fazer 
sua homenagem) 

11. DIRIGENTE: AGRADECIMENTO E CONVITE 

12. BÊNÇÃO FINAL 

Dirigente: Pela intercessão da Virgem Maria do Monte Carmelo, desça sobre nós a bênção de 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 

 



SEGUNDO DIA: 
 NO DIÁLOGO DE MARIA COM O ANJO  
SE DÁ A ACOLHIDA DA AÇÃO DE DEUS. 

Intenção: Vida Religiosa Feminina (Resp. Comunidade “Casa 
Central” - Belo Horizonte/MG) 

Dirigente: No diálogo de Maria com o Anjo, ela foi sendo 
esclarecida sobre a MISSÃO a que estava sendo chamada. Foi um 
diálogo que proporcionou a Maria a oportunidade de se 
confrontar com o seu SER. Ela revelou a Deus toda sua pequenez, 
mas, com abertura e discernimento, pôde descobrir que é Deus 
quem realiza no ser humano “o querer e o executar”. Quando 

Maria se abriu à ação de Deus, descobriu que todo chamado implica em um serviço, e se dispôs 
para servir à prima Isabel. Maria é modelo para toda Vida Religiosa, pois, ao assumir esta 
vocação, a/o consagrado/a se coloca totalmente aberto (a) para servir a Deus, na Sua Igreja. Por 
isso, professamos publicamente os Votos de Pobreza, Obediência e Castidade.  

Ouçamos o que o Papa Francisco nos lembra, sobre o serviço a Deus, nos irmãos:  

L. 1: Aproximar-se, expressar-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se, procurar 
pontos de contato: tudo isso se resume no verbo “dialogar”. Para nos encontrarmos e ajudarmos 
mutuamente, precisamos dialogar. Não é necessário dizer para que serve o diálogo; é suficiente 
pensar como seria o mundo sem o diálogo paciente de tantas pessoas generosas, que 
mantiveram unidas famílias e comunidades... (Fratelli Tutti, 198) 

Dirigente: Neste dia, rezemos, de maneira especial, pela Vida Religiosa Feminina, que 
representa a figura materna de Deus, na ternura, na acolhida fraterna e na disponibilidade para 
servir. 

6. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: (a escolher) 

L. 2: Leitura do Evangelho de Lucas 1,34-38 

7. REFLEXÃO 

8. PRECES OU LADAINHA - (as preces ou ladainha ficam à escolha da Comunidade) 

Rezar o Pai Nosso e a Ave Maria 

9. ORAÇÃO: 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. 

10. HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DO CARMO - (a Comunidade escolhe a forma de fazer 
sua homenagem) 

11. DIRIGENTE: AGRADECIMENTO E CONVITE 

12. BÊNÇÃO FINAL 

Dirigente: Pela intercessão da Virgem Maria do Monte Carmelo, desça sobre nós a bênção de 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 



 
TERCEIRO DIA:  

A AÇÃO DE DEUS EM MARIA COMO 
ABERTURA PARA O SERVIÇO 

 

Intenção: Ação Missionária da Igreja. 
(Resp. Comunidade Missionária “Santa 
Teresita Del Niño Jesus” - Equador) 

Dirigente: Maria é modelo de serviço a 
toda pessoa que necessita. Assim que o 

Anjo anunciou que sua prima Isabel, de idade avançada, ia ter um filho, ela sai apressadamente, 
porque percebe a urgência para servir, e fica até o nascimento de João. O encontro de Maria 
com Isabel é a revelação da ação de Deus em suas vidas. Deus se revela de forma extraordinária, 
porque é o encontro de duas mulheres que estão gerando em seu ventre filhos o que, aos olhos 
humanos, seria impossível. O Deus do impossível torna tudo possível. O Anjo é o mediador da 
ação de Deus. Isabel concebe na velhice, e Maria gera pela ação do Espírito Santo. Neste 
encontro, se dá o anúncio da Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo. A Igreja, em sua ação 
missionária, tem como tarefa primeira o anúncio do Evangelho. O Papa Francisco tem 
convocado todo cristão a ser IGREJA em SAÍDA, isto é, ir a lugares distantes, e encontrar cada 
irmão que vive nas periferias existenciais e, pela dinâmica do amor cristão, formarmos uma 
única família, como nos exorta na Encíclica Fratelli Tutti.  

L. 1: A solidariedade manifesta-se concretamente no serviço, que pode assumir formas muito 
variadas de cuidar dos outros. O serviço é, «em grande parte, cuidar da fragilidade. Servir 
significa cuidar dos frágeis das nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso povo». Nesta 
tarefa, cada um é capaz «de pôr de lado as suas exigências, expectativas, desejos de onipotência, 
à vista concreta dos mais frágeis (…). O serviço fixa sempre o rosto do irmão, toca a sua carne, 
sente a sua proximidade e, em alguns casos, até “padece” com ela e procura a promoção do 
irmão. Por isso, o serviço nunca é ideológico, dado que não servimos ideias, mas pessoas». 
(Fratelli Tutti, 115) 

Dirigente: Neste dia, rezemos, de maneira especial, por todos os que se dedicam à Ação 
Missionária da Igreja.  

6. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: (a escolher) 

L. 2: Leitura do Evangelho de Lucas 1,39-45  

7. REFLEXÃO 

8. PRECES OU LADAINHA - (as preces ou ladainha ficam à escolha da Comunidade) 

Rezar o Pai Nosso e a Ave Maria 

9. ORAÇÃO: 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. 



10. HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DO CARMO - (a Comunidade escolhe a forma de fazer 
sua homenagem) 

11. DIRIGENTE: AGRADECIMENTO E CONVITE 

12. BÊNÇÃO FINAL 

Dirigente: Pela intercessão da Virgem Maria do Monte Carmelo, desça sobre nós a bênção de 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 

 

QUARTO DIA:  
NO CÂNTICO DE MARIA DEUS REVELA SUA  
PREDILEÇÃO PELOS POBRES E EXCLUÍDOS 

 

Intenção: Por nossa missão nas obras sociais. (Resp. Comunidade 
“José e Maria” - Petrolina/PE) 

Dirigente: O cântico de Maria nos inspira em nossas ações na 
dimensão social. Ao acolher como missão o serviço às crianças, aos 
adolescentes, aos jovens e às famílias que vivem em situação de 
exclusão social, inspiramo-nos na ação profética de Maria. Ela 
proclama sua alegria em ser a escolhida por Deus, para trazer ao 
mundo o Salvador, que veio anunciar a libertação para toda a 
humanidade. Em Sua prática, Jesus acolhe a todos, e proclama bem 

aventurados os pobres, os que vivem em situação de exclusão, os sem voz, pois estes são os 
preferidos de Deus. A todos, o Papa Francisco nos convoca a acolher com compaixão e gratidão:  

L. 1: Passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais num consumismo febril e em 
novas formas de autoproteção egoísta. No fim, oxalá já não existam «os outros», mas apenas 
um «nós». [...] Oxalá não seja inútil tanto sofrimento, mas tenhamos dado um salto para uma 
nova forma de viver e descubramos, enfim, que precisamos e somos devedores uns dos outros, 
para que a humanidade renasça com todos os rostos, todas as mãos e todas as vozes, livre das 
fronteiras que criamos. (Fratelli Tutti, 35) 

Dirigente: Neste dia, rezemos, de maneira especial, pelas crianças, adolescentes, jovens e suas 
famílias, atendidas nas obras sociais.  

6. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: (a escolher) 

L. 2: Leitura do Evangelho de Lucas 1, 46-55 

7. REFLEXÃO 

8. PRECES OU LADAINHA - (as preces ou ladainha ficam à escolha da Comunidade) 

Rezar o Pai Nosso e a Ave Maria 

9. ORAÇÃO: 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. 



10. HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DO CARMO - (a Comunidade escolhe a forma de fazer 
sua homenagem) 

11. DIRIGENTE: AGRADECIMENTO E CONVITE 

12. BÊNÇÃO FINAL 

Dirigente: Pela intercessão da Virgem Maria do Monte Carmelo, desça sobre nós a bênção de 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 

 
QUINTO DIA:  

MARIA DÁ A LUZ A JESUS. 
BRILHA UM NOVO ALVORECER PARA A 

HUMANIDADE 

Intenção: Famílias, alunos, professores, 
funcionários e direção das nossas Escolas. 
(Resp. Colégio “Carmo” de Juiz de Fora/MG) 

Dirigente: Neste dia, vamos acompanhar 
Maria e José, em sua total acolhida à ação de 

Deus, pois não duvidaram de que o Anjo era o mensageiro da manifestação de Deus. O 
nascimento de Jesus trouxe uma vida nova para toda a humanidade. Nossa missão na Educação 
formal, através dos nossos Colégios, nos dá a oportunidade para formar pessoas mais 
comprometidas com o Evangelho, gerando ações transformadoras, que visam ao bem comum, 
isto é, saindo do individual para o coletivo. Ao proclamar São José, neste ano, a Igreja lembra a 
importância da Família. Que em nossas Escolas, todas as famílias se sintam acolhidas e 
confirmadas em sua missão formadora. Guardemos, como motivação para este momento de 
oração, as palavras do Papa Francisco, lembrando-nos a necessidade de vivermos segundo a 
Palavra de Deus:  

L. 1: Todavia, como cristãos, não podemos esconder que, «se a música do Evangelho parar de 
vibrar nas nossas entranhas, perderemos a alegria que brota da compaixão, a ternura que nasce 
da confiança, a capacidade da reconciliação que encontra a sua fonte no fato de nos sabermos 
sempre perdoados-enviados. Se a música do Evangelho cessar de repercutir nas nossas casas, 
nas nossas praças, nos postos de trabalho, na política e na economia, teremos extinguido a 
melodia que nos desafiava a lutar pela dignidade de todo o homem e mulher». (Fratelli Tutti, 
277) 

 

Dirigente: Rezemos hoje, de maneira especial, pelas famílias, alunos, professores, funcionários 
e direção das nossas Escolas. 

6. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: (a escolher) 

L. 2: Leitura do Evangelho de Mateus 1,18-25  

7. REFLEXÃO 

8. PRECES OU LADAINHA - (as preces ou ladainha ficam à escolha da Comunidade) 



Rezar o Pai Nosso e a Ave Maria 

9. ORAÇÃO: 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. 

10. HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DO CARMO - (a Comunidade escolhe a forma de fazer 
sua homenagem) 

11. DIRIGENTE: AGRADECIMENTO E CONVITE 

12. BÊNÇÃO FINAL 

Dirigente: Pela intercessão da Virgem Maria do Monte Carmelo, desça sobre nós a bênção de 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 

SEXTO DIA: 
CAMINHAR COM MARIA NOS ABRE 

PARA A UNIVERSALIDADE 

Intenção: Família Carmelitana. (Resp. Fraternidade 
“Madre Bernadete” – Leigos - Cataguases/MG) 

Dirigente: No Evangelho, Jesus olha para a multidão, e diz 
que todos que fazem a vontade do Pai são da sua família, 
alargando a visão daqueles e daquelas que fazem parte da 
família de Deus. A Ordem Carmelita também é chamada a 
se abrir à universalidade, acolhendo mulheres e homens 
que se interessam pela vivência do seu carisma: Oração, 
Fraternidade e Profecia. Assim, seguindo na trilha da 

Virgem do Carmo, que se abriu totalmente à ação de Deus, procuramos também alargar o nosso 
olhar, acolhendo e integrando tantos irmãos e irmãs que se abrigam sob o seu Escapulário. 
Guardemos no coração e na vida as palavras do Papa Francisco, lembrando-nos a vocação à 
fraternidade universal. 

L. 1: Para nós, este manancial de dignidade humana e fraternidade está no Evangelho de Jesus 
Cristo. Dele brota, «para o pensamento cristão e para a ação da Igreja, o primado reservado à 
relação, ao encontro com o mistério sagrado do outro, à comunhão universal com a humanidade 
inteira, como vocação de todos». (Fratelli Tutti, 277)  

Dirigente: Neste dia, rezemos, de maneira especial, por toda a Família Carmelitana.  

6. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: (a escolher) 

L. 2: Leitura do evangelho de Marcos 3, 31 -35 

7. REFLEXÃO 

8. PRECES OU LADAINHA - (as preces ou ladainha ficam à escolha da Comunidade) 

Rezar o Pai Nosso e a Ave Maria 



9. ORAÇÃO: 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. 

10. HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DO CARMO - (a Comunidade escolhe a forma de fazer 
sua homenagem) 

11. DIRIGENTE: AGRADECIMENTO E CONVITE 

12. BÊNÇÃO FINAL 

Dirigente: Pela intercessão da Virgem Maria do Monte Carmelo, desça sobre nós a bênção de 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 

 
SÉTIMO DIA: 

AOS PÉS DA CRUZ, MARIA CHORA OS 
MALES DO MUNDO 

Intenção: Vítimas da pandemia e suas 
famílias, profissionais da saúde, 
cuidadores. (Resp. Comunidade 
Missionária “Nossa Senhora do Carmo” - 
Manaus/AM) 

Dirigente: Maria acompanha Jesus em sua 
última caminhada terrena, o Calvário. Chora por seu Filho e por toda humanidade. Vivemos um 
tempo de muitos desafios e incertezas em que as inseguranças, os desalentos e perdas muitas 
vezes nos dominam. Nossa fé nos diz que a Esperança tem que estar sempre presente na vida 
cristã. Maria é a nossa Mestra, pois permaneceu de pé junto a Cruz, revelando sua capacidade 
de total entrega à vontade de Deus. Na cruz, Jesus entrega a Sua mãe para o apóstolo João, 
simbolizando cada homem e cada mulher que tem Fé. Ouçamos o que nos diz o Papa Francisco, 
sobre a maternidade universal de Maria:  

L. 1: Para muitos cristãos, este caminho de fraternidade tem também uma Mãe, chamada Maria. 
Ela recebeu junto da Cruz esta maternidade universal e cuida não só de Jesus, mas também do 
«resto da sua descendência». Com o poder do Ressuscitado, Ela quer dar à luz um mundo novo, 
onde todos sejamos irmãos, onde haja lugar para cada descartado das nossas sociedades, onde 
resplandeçam a justiça e a paz. (Fratelli Tutti, 278)  

Dirigente: Rezemos hoje, de maneira especial, pelas vítimas da pandemia e suas famílias, 
profissionais da saúde e cuidadores. 

6. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: (a escolher) 

L. 2: Leitura do Evangelho de João 19, 25-27 

7. REFLEXÃO 

8. PRECES OU LADAINHA - (as preces ou ladainha ficam à escolha da Comunidade) 

Rezar o Pai Nosso e a Ave Maria 



9. ORAÇÃO: 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. 

10. HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DO CARMO - (a Comunidade escolhe a forma de fazer 
sua homenagem) 

11. DIRIGENTE: AGRADECIMENTO E CONVITE 

12. BÊNÇÃO FINAL 

Dirigente: Pela intercessão da Virgem Maria do Monte Carmelo, desça sobre nós a bênção de 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 

 
OITAVO DIA:  

MARIA MESTRA NA VIDA DE ORAÇÃO  
E FRATERNIDADE 

Intenção: Nossas Irmãs idosas e enfermas. (Resp. Comunidade 
“Madre Glória” - Belo Horizonte/MG) 

Dirigente: Maria é a grande Mestra da Oração, do Silêncio e da 
intimidade com Deus. No Carmelo, somos interpelados a 
“meditar dia e noite na Lei do Senhor”, isto é, viver em Sua 
presença. “No ocaso da vida seremos julgados pelo Amor”, diz 
São João da Cruz. Somos sempre convidadas a retomar o “amor 
primeiro” para que, no ocaso da nossa vida consagrada de 
Carmelitas da Divina Providência, quando nos faltarem as forças 

e o dinamismo para agir, possamos experimentar, na oração perseverante com Maria, a ação 
misericordiosa de Deus. As nossas comunidades de Irmãs idosas e enfermas devem ser sempre 
casas de acolhida fraterna, de alegria e de esperança, pois a graça de Deus nunca nos faltou, e 
não faltará. Uma vida doada no serviço a “Deus, aos pobres e enfermos” é sempre coroada com 
a presença constante de nossa Mãe, Nossa Senhora do Carmo. Com Madre Maria das Neves, 
aprendemos a virtude da amabilidade, tão preciosa em nossa convivência fraterna, como nos 
lembra o Papa Francisco:  

L. 1: A amabilidade é uma libertação da crueldade que às vezes penetra nas relações humanas, 
da ansiedade que não nos deixa pensar nos outros, da urgência distraída que ignora que os 
outros também têm direito de ser felizes. [...] Contudo de vez em quando verifica-se o milagre 
duma pessoa amável, que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar atenção, 
oferecer um sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um espaço de escuta no meio de 
tanta indiferença. Este esforço, vivido dia a dia, é capaz de criar aquela convivência sadia que 
vence as incompreensões e evita os conflitos. (Fratelli Tutti, 224)  

Dirigente: Neste dia, rezemos, de maneira especial, por todas as nossas Irmãs idosas e enfermas. 

6. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: (a escolher) 

L. 2: Leitura dos Atos dos Apóstolos 1, 13 -14  



7. REFLEXÃO 

8. PRECES OU LADAINHA - (as preces ou ladainha ficam à escolha da Comunidade) 

Rezar o Pai Nosso e a Ave Maria 

9. ORAÇÃO: 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. 

10. HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DO CARMO - (a comunidade escolhe a forma de fazer 
sua homenagem) 

11. DIRIGENTE: AGRADECIMENTO E CONVITE 

12. BÊNÇÃO FINAL 

Dirigente: Pela intercessão da Virgem Maria do Monte Carmelo, desça sobre nós a bênção de 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 

 
NONO DIA:  

EM CANÁ, MARIA NOS CONVIDA PARA A FESTA DA VIDA 

Intenções: Pela Igreja em sua ação profética: Papa, CNBB, 
CRB, Sacerdotes e lideranças das comunidades cristãs. 
(Resp. Comunidades “Monte Carmelo” e “Edith Stein” - Rio 
de Janeiro/RJ) 

Dirigente: Em Caná, Maria antecipa o primeiro milagre de 
Jesus, e anuncia a Sua divindade. Em sua percepção, revela 
que está sempre atenta às necessidades do povo, e assim, 
a festa da vida acontece. A Igreja, em sua ação profética, 
também favorece que o povo cristão possa, no seu 

cotidiano, experimentar a alegria da ação de Deus, através dos sacramentos, da escuta da 
Palavra, da Eucaristia, da ação educativa e social. Com seu testemunho de fidelidade na escuta 
da Palavra de Deus, pauta o seu ministério no anúncio do Reino e na denúncia do anti-reino. 
Nosso Papa Francisco nos alerta para o papel maternal da Igreja, que acolhe, serve e constrói 
fraternidade: 

L. 1: A Igreja é uma casa com as portas abertas, porque é mãe». E como Maria, a Mãe de Jesus, 
«queremos ser uma Igreja que serve, que sai de casa, que sai dos seus templos, que sai das suas 
sacristias, para acompanhar a vida, sustentar a esperança, ser sinal de unidade (…) para lançar 
pontes, abater muros, semear reconciliação». (Fratelli Tutti, 276) 

Dirigente: Neste dia, rezemos, de maneira especial, pela Igreja em sua ação profética: pelo Papa, 
a CNBB, CRB, Sacerdotes e lideranças das comunidades cristãs.  

6. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: (a escolher) 

L. 2: Leitura do Evangelho de João 2, 1-10  

7. REFLEXÃO 



8. PRECES OU LADAINHA - (as preces ou ladainha ficam à escolha da Comunidade) 

Rezar o Pai Nosso e a Ave Maria 

9. ORAÇÃO: 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. 

10. HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DO CARMO - (a Comunidade escolhe a forma de fazer 
sua homenagem) 

11. DIRIGENTE: AGRADECIMENTO E CONVITE 

12. BÊNÇÃO FINAL 

Dirigente: Pela intercessão da Virgem Maria do Monte Carmelo, desça sobre nós a bênção de 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 

 

 
 


