Novena de
Nossa Senhora do Carmo

Com os Santos do Carmelo

Primeiro Dia
A Virgem Maria na Anunciação

Invocação
«Leva-nos, Maria, ao Cimo do Carmelo, que é Cristo
Vida do Céu.»
À escuta da Palavra de Deus
26Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade

da Galileia chamada Nazaré, 27a uma virgem desposada com um

homem chamado José, da casa de David; e o nome da virgem era
Maria.
28Ao

entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: «Salve, ó cheia de
graça, o Senhor está contigo.» 29Ao ouvir estas palavras, ela
perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal
saudação. 30Disse-lhe o anjo: «Maria, não temas, pois achaste
graça diante de Deus. 31Hás-de conceber no teu seio e dar à luz
um filho, ao qual porás o nome de Jesus. 32Será grande e vai
chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono
de seu pai David, 33reinará eternamente sobre a casa de Jacob e
o seu reinado não terá fim.»
34Maria

disse ao anjo: «Como será isso, se eu não conheço
homem?» 35O anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre
ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso,
aquele que vai nascer é Santo e será chamado Filho de Deus.
36Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice
e já está no sexto mês, ela, a quem chamavam estéril, 37porque
nada é impossível a Deus.» 38Maria disse, então: «Eis a serva do
Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.» E o anjo retirouse de junto dela.» (Lc 1, 26-38)

Meditamos com Santa Teresinha do Menino Jesus
Oh! Quisera cantar, Maria, porque te amo
Porque é que o teu nome tão doce me faz vibrar o coração
E porque é que o pensamento da tua grandeza suprema
Não poderia inspirar à minha alma o sentimento do temor.

Se eu te contemplasse na tua sublime glória
E mais brilhante que todos os bem-aventurados,
Não poderia acreditar que sou tua filha
Ó Maria, diante de ti, eu baixava os olhos!...
É preciso que uma filha possa amar a sua mãe
Que esta chore com ela, partilhe as suas dores
Ó minha Mãe querida, na terra estrangeira
Para me atraíres a ti, quanto choraste!...
Meditando a tua vida no santo Evangelho
Ouso olhar-te e aproximar-me de ti
Acreditar que sou tua filha não me é difícil
Pois vejo-te mortal e sofrendo como eu…
Quando um anjo do Céu te oferece seres a Mãe
Do Deus que há-de reinar por toda a eternidade
Vejo-te preferir, ó Maria, que mistério!
O inefável tesouro da Virgindade,
Compreendo que a tua alma, ó Virgem Imaculada
Seja mais querida ao Senhor do que a divina morada
Compreendo que a tua alma, Humilde e Manso Vale
Possa conter Jesus, o Oceano do Amor!...
Oh! Amo-te, Maria, quando te dizes a serva
Do Deus que tu deslumbras com a tua humildade
Esta virtude oculta torna-te omnipotente
Atrai ao teu coração a Santíssima Trindade
Então o Espírito de Amor cobrindo-te com a sua sombra
O Filho igual ao Pai em ti encarnou…

Hino
Flor do Carmelo
Videira florida
Esplendor do Céu

Virgem Fecunda e singular.
Mãe terna
Sempre Virgem
Mostra-te propícia aos teus Carmelitas
“Estrela-do-mar”.

Avé Maria
Oração

Senhor, nós te pedimos, que a Santíssima Virgem
Maria, Rainha e Formosura do Carmelo, nos assista
com a sua poderosa intercessão, para que, guiados pelo
seu exemplo e proteção, cheguemos até ao cimo do
Monte da Perfeição que é Cristo. Ele que vive e reina
pelos séculos dos séculos. Ámen.

Segundo Dia
A visita de Maria a Sua Prima
Santa Isabel

Invocação
«Leva-nos, Maria, ao Cimo do Carmelo, que é Cristo
Vida do Céu.»

À escuta da Palavra de Deus
«Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa
para a montanha, a uma cidade da Judeia. 40Entrou em casa de
Zacarias e saudou Isabel. 41Quando Isabel ouviu a saudação de
Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia
do Espírito Santo. 42Então, erguendo a voz, exclamou: «Bendita
és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. 43E
donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor?
44Pois, logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o
menino saltou de alegria no meu seio. 45Feliz de ti que
acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte
do Senhor.» (Lc 1, 39-45)

Meditamos com Santa Isabel da Trindade
Parece-me que a atitude da Virgem durante os meses que
transcorreram entre a Anunciação e o Nascimento de Jesus é
modelo das almas interiores; desses seres que Deus escolheu
para viverem dentro de si, no fundo do abismo sem fundo. Com
que paz, com que recolhimento Maria fazia todas as coisas!
Mesmo as mais vulgares eram por ela divinizadas. Porque em
tudo a Virgem não deixava de ser adoradora do dom de Deus.
Isto não a impedia de se entregar às coisas de fora quando se
tratava de praticar a caridade. O evangelho diz-nos que Maria
subiu a toda a pressa as montanhas da Judeia para ir a casa de
sua prima Isabel (Lc 1, 39.40). Jamais a visão inefável que ela
contemplava em si mesma a impediu de praticar a caridade
exterior. Porque, como diz um autor piedoso, se a contemplação

tende até ao louvor e à eternidade do seu Senhor, ela possui a
unidade e nunca a perderá. Se chega uma ordem do céu, ela
volta-se para os homens, compadece-se de todas as suas
necessidades, inclina-se às suas misérias. É necessário que chore
com eles e que sua presença no meio deles seja fecunda. Ilumina
como o fogo; como ele ela queima, absorve e devora, elevando
para o céu o que devora. E uma vez que acabou a sua missão na
terra volta ao seu interior e recomeça novamente, ardendo no
seu fogo o caminho das alturas.»
O Céu na Fé nº40

Hino

Flor do Carmelo
Videira florida
Esplendor do Céu
Virgem Fecunda e singular.
Mãe terna
Sempre Virgem
Mostra-te propícia aos teus Carmelitas
“Estrela-do-mar”.

Avé Maria
Oração

Senhor, nós te pedimos, que a Santíssima Virgem
Maria, Rainha e Formosura do Carmelo, nos assista
com a sua poderosa intercessão, para que, guiados pelo
seu exemplo e proteção, cheguemos até ao cimo do

Monte da Perfeição que é Cristo. Ele que vive e reina
pelos séculos dos séculos. Ámen.

Terceiro Dia
O Magnificat

Invocação
«Leva-nos, Maria, ao Cimo do Carmelo, que é Cristo
Vida do Céu.»

À escuta da Palavra de Deus
Maria disse, então:
«A minha alma glorifica o Senhor
47e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
48Porque pôs os olhos na humildade da sua serva.
De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as
gerações.
49O Todo-poderoso fez em mim maravilhas.
Santo é o seu nome.
50A sua misericórdia se estende de geração em geração
Sobre aqueles que o temem.
51Manifestou o poder do seu braço
E dispersou os soberbos.
52Derrubou os poderosos de seus tronos
E exaltou os humildes.
53Aos famintos encheu de bens
E aos ricos despediu de mãos vazias.
54Acolheu a Israel, seu servo,
Lembrado da sua misericórdia,
55como tinha prometido a nossos pais,
A Abraão e à sua descendência, para sempre.»
(Lc 1, 46-55)

Meditamos com o Bem-Aventurado
Tito Brandsman
«Agradecer o exemplo que nos dá Maria na Visitação à sua

prima. Admirá-la na sua generosidade e magnifica disposição
para servir. Pedir-lhe que nos visite também a nós, para nos
ajudar principalmente nas nossas obras de apostolado, quando
nos for dada a oportunidade de sermos também nós percursores
do Senhor Jesus. A sua intercessão é a certeza plena da graça
divina. Repetir o “Magnificat” fazendo nossos os sentimentos
nele expressos. – Rezar sempre com especial atenção este
cântico e meditá-lo. A Igreja recomenda-o todos os dias na
Liturgia das Horas, na Hora de Vésperas. Fazer surgir em nós uma
sincera alegria pela nossa opção, mesmo no meio de trabalhos
que nos desiludem, não nos fazem brilhar nem nos dão consolo
humano. Então é a hora do Magnificat.
Contemplar Maria como Mediadora de todas as graças,
especialmente a graça da fé. Reconhecer que precisamos da
intercessão de Maria, para conseguir o que nos falta. Pedir a
Maria que nos alcance de Jesus aquilo que é mais necessário»
(Tito Brandsman, Exercícios Bíblicos com Maria para chegar a
Jesus, n. 42, 63).

Hino
Flor do Carmelo
Videira florida
Esplendor do Céu

Virgem Fecunda e singular.
Mãe terna
Sempre Virgem
Mostra-te propícia aos teus Carmelitas
“Estrela-do-mar”.

Avé Maria
Oração

Senhor, nós te pedimos, que a Santíssima Virgem
Maria, Rainha e Formosura do Carmelo, nos assista
com a sua poderosa intercessão, para que, guiados pelo
seu exemplo e proteção, cheguemos até ao cimo do
Monte da Perfeição que é Cristo. Ele que vive e reina
pelos séculos dos séculos. Ámen.

Quarto Dia
O Nascimento de Jesus

Invocação

«Leva-nos, Maria, ao Cimo do Carmelo, que é Cristo
Vida do Céu.»
À escuta da Palavra de Deus
Por aqueles dias, saiu um édito da parte de César Augusto para
ser recenseada toda a terra. 2Este recenseamento foi o primeiro
que se fez, sendo Quirino governador da Síria.
3Todos
iam recensear-se, cada qual à sua própria
4
cidade. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia,
subiu até à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser
da casa e linhagem de David, 5a fim de se recensear com Maria,
sua esposa, que se encontrava grávida.
6E, quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de
ela dar à luz 7e teve o seu filho primogénito, que envolveu em
panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para
eles na hospedaria.
8Na mesma região encontravam-se uns pastores que
pernoitavam nos campos, guardando os seus rebanhos durante
a noite. 9Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor
refulgiu em volta deles; e tiveram muito medo. 10O anjo disselhes: «Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, que o
será para todo o povo: 11Hoje, na cidade de David, nasceu-vos
um Salvador, que é o Messias Senhor. 12Isto vos servirá de sinal:
encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa
manjedoura.»
13De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército
celeste, louvando a Deus e dizendo: 14«Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens do seu agrado.»

15Quando

os anjos se afastaram deles em direcção ao Céu, os
pastores disseram uns aos outros: «Vamos a Belém ver o que
aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer.»
16Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino
deitado na manjedoura. 17Depois de terem visto, começaram a
divulgar o que lhes tinham dito a respeito daquele
menino. 18Todos os que ouviram se admiravam do que lhes
diziam os pastores. 19Quanto a Maria, conservava todas estas
coisas, ponderando-as no seu coração. 20E os pastores voltaram,
glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e
ouvido, conforme lhes fora anunciado.

Meditamos com S. João da Cruz
«Já que era chegado o tempo
Em que havia de nascer,
Assim como desposado
De seu tálamo saía
Abraçado a sua esposa,
Que nos seus braços trazia,
A qual graciosa Mãe
Num presépio deitava,
Entre uns animais
Que na altura ali havia.
Os homens diziam cantares,
Os anjos a melodia,
Festejando o desposório

Que entre os dois havia.
Mas Deus no presépio
Ali chorava e gemia,
Que eram joias que a esposa
Ao desposório trazia.
Já a Mãe estava em pasmo
Da troca que acontecia:
O choro do homem em Deus,
E no homem a alegria,
O qual de um e de outro
Tão alheio era».
«A gloriosíssima Virgem Nossa Senhora, que esteve desde o
principio levantada a este alto estado, nunca teve na sua alma
impressa forma de alguma criatura, nem por ela se moveu, mas
desde sempre foi movida pelo Espírito Santo».
Romance IX; Subida 3,2, 10

Hino
Flor do Carmelo
Videira florida
Esplendor do Céu
Virgem Fecunda e singular.
Mãe terna
Sempre Virgem
Mostra-te propícia aos teus Carmelitas
“Estrela-do-mar”.

Avé Maria
Oração

Senhor, nós te pedimos, que a Santíssima Virgem
Maria, Rainha e Formosura do Carmelo, nos assista
com a sua poderosa intercessão, para que, guiados pelo
seu exemplo e proteção, cheguemos até ao cimo do
Monte da Perfeição que é Cristo. Ele que vive e reina
pelos séculos dos séculos. Ámen.

Quinto Dia
Maria na Apresentação de Jesus no
Templo

Invocação
«Leva-nos, Maria, ao Cimo do Carmelo, que é Cristo
Vida do Céu.»

À escuta da Palavra de Deus
Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a Lei
de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao
Senhor, conforme está escrito na Lei do Senhor: «Todo o
primogénito varão será consagrado ao Senhor» e para
oferecerem em sacrifício, como se diz na Lei do Senhor, duas
rolas ou duas pombas. Ora, vivia em Jerusalém um homem
chamado Simeão; era justo e piedoso e esperava a consolação
de Israel. O Espírito Santo estava nele. Tinha-lhe sido revelado
pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Messias
do Senhor. Impelido pelo Espírito, veio ao templo, quando os
pais trouxeram o menino Jesus, a fim de cumprirem o que
ordenava a Lei a seu respeito.
Simeão tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo:
«Agora, Senhor, segundo a tua palavra,
Deixarás ir em paz o teu servo,
Porque meus olhos viram a Salvação
Que ofereceste a todos os povos,
Luz para se revelar às nações
E glória de Israel, teu povo.»
Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que se dizia dele.
Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: «Este menino
está aqui para queda e ressurgimento de muitos em Israel e para

ser sinal de contradição; 35uma espada trespassará a tua alma.
Assim hão-de revelar-se os pensamentos de muitos corações.»

Meditamos com Santa Teresa de Jesus
«Quando vês a minha Mãe comigo nos braços não penses que
gozava daquele contentamento sem graves tormentos. Depois
que Simeão lhe disse aquelas palavras, meu Pai deu-lhe clara luz
para que visse o que eu tinha de padecer» (Rel 36). «Os que
andaram mais próximo de Cristo nosso Senhor foram os que
tiveram mais trabalhos. Olhemos os que passou a sua gloriosa
mãe» (M VII, 4, 5).
«Nós alegramo-nos de poder servir em algo a nossa Mãe,
Senhora e Padroeira (F 29,23). Pareçamo-nos em algo, filhas
minhas, á grande humildade da santíssima Virgem, cujo hábito
trazemos, que é confusão chamarmo-nos filhas suas, que por
muito que pareça que nos humilhamos, ficamos muito aquém
de ser filhas de tal Mãe (C 13,3). Louvai-a, minhas filhas, que sois
verdadeiramente desta Senhora… Imitai-a e considerai que tal
deve ser a grandeza desta Senhora e o bem que é tê-la por
Padroeira. Olhai minhas filhas… a obrigação que temos de servir
a Deus que perseveraram e ficaram para sempre como filhas da
Virgem (F 27,10). Cada uma faça de conta… que em si torna a
começar esta primeira Regra da Ordem da Virgem de nossa
Senhora (F 27,11). Um dia disse-me o Senhor…: nos teus dias
verás muito adiantada a Ordem da Virgem (Rel 14). Agora posso
dizer o que disse o santo Simeão, pois vi na Ordem da Virgem
nossa Senhora o que desejava” (Cta.361).

Hino
Flor do Carmelo
Videira florida
Esplendor do Céu
Virgem Fecunda e singular.
Mãe terna
Sempre Virgem
Mostra-te propícia aos teus Carmelitas
“Estrela-do-mar”.

Avé Maria
Oração

Senhor, nós te pedimos, que a Santíssima Virgem
Maria, Rainha e Formosura do Carmelo, nos assista
com a sua poderosa intercessão, para que, guiados pelo
seu exemplo e proteção, cheguemos até ao cimo do
Monte da Perfeição que é Cristo. Ele que vive e reina
pelos séculos dos séculos. Ámen.

Sexto Dia

Maria nas Bodas de Caná

Invocação
«Leva-nos, Maria, ao Cimo do Carmelo, que é Cristo
Vida do Céu.»
À escuta da Palavra de Deus
1Ao

terceiro dia, celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a
mãe de Jesus estava lá. 2Jesus e os seus discípulos também foram
convidados para a boda. 3Como viesse a faltar o vinho, a mãe de
Jesus disse-lhe: «Não têm vinho!»
4Jesus respondeu-lhe: «Mulher, que tem isso a ver contigo e
comigo? Ainda não chegou a minha hora.» 5Sua mãe disse aos
serventes: «Fazei o que Ele vos disser!»
6Ora, havia ali seis vasilhas de pedra preparadas para os ritos de
purificação dos judeus, com capacidade de duas ou três medidas
cada uma. 7Disse-lhes Jesus: «Enchei as vasilhas de água.» 8Eles
encheram-nas até cima. Então ordenou-lhes: «Tirai agora e levai
ao chefe de mesa.»
9E eles assim fizeram. O chefe de mesa provou a água
transformada em vinho, sem saber de onde era - se bem que o
soubessem os serventes que tinham tirado a água; chamou o
noivo 10e disse-lhe: «Toda a gente serve primeiro o vinho melhor

e, depois de terem bebido bem, é que serve o pior. Tu, porém,
guardaste o melhor vinho até agora!»
11Assim, em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus
sinais miraculosos, com o qual manifestou a sua glória, e os
discípulos creram nele. 12Depois disto, desceu a Cafarnaum com
sua mãe, os irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali apenas
alguns dias.» (Jo 2, 1-11)

Meditamos com Santa Maravilhas de Jesus
«Cada vez sinto mais gratidão para com o Senhor por me ter
chamado ao Carmelo. Um dos motivos que me inclinaram para
o Carmelo foi ser a Ordem da Virgem. Estas casas chama-se:
“Pombalitos ou casas da Virgem”. Como poderemos viver em
sua casa e com ela agradar ao Senhor, sem a imitar, como
desejava a Santa Madre? (…) A mim o que mais me pede o
coração é fazer estes pombalitos cada vez mais pobres e
humildes, mais semelhantes à casa de Nazaré, que por isso
chamava a Santa Madre aos seus conventos «Casas da Virgem»!
Quem nem se está no asilo da Virgem, debaixo do seu manto,
sob o seu olhar e com o seu amor! É tão grande a graça da
vocação ao Carmelo, que de verdade se pode dizer que tudo é
pouco, por muito que seja, para corresponder a ela. Já verá por
experiencia própria, quando se encontrar nesta «casa da
Virgem» sem outra preocupação que, unida às suas irmãs, darse cada dia mais ao Senhor, oferecer-se verdadeiramente para O
consolar e ganhar almas para Ele, no oculto, no escondido,

apenas sob o seu olhar. (…) Estamos muito unidas nesta casa da
Virgem, onde Ele tem as suas delícias; que Ele as tenha cada dia
mais como as tinha na casa de Nazaré; que esteja muito do seu
agrado, mandando e orientando tudo, uma vez que é a sua casa
e é o dono absoluto das coisas e pessoas que são suas. (…) Que
festa tão bonita a de Nossa Senhora do Carmo! Cada ano
aumenta o amor para com esta dulcíssima Mãe que nos trouxe
à sua herdade santa do Carmelo, para que nela renovássemos a
sua vida de Nazaré. (…) Que alegria a de uma Igreja mais, um
conventinho mais onde se ame o Senhor com todo o coração!
Realmente todo o trabalho de uma fundação não é nada,
quando se vê o consolo que deve ser para o Senhor.»
Assim era Madre Maravilhas de Jesus

Hino
Flor do Carmelo
Videira florida
Esplendor do Céu
Virgem Fecunda e singular.
Mãe terna
Sempre Virgem
Mostra-te propícia aos teus Carmelitas
“Estrela-do-mar”.

Avé Maria
Oração

Senhor, nós te pedimos, que a Santíssima Virgem
Maria, Rainha e Formosura do Carmelo, nos assista
com a sua poderosa intercessão, para que, guiados pelo
seu exemplo e proteção, cheguemos até ao cimo do
Monte da Perfeição que é Cristo. Ele que vive e reina
pelos séculos dos séculos. Ámen.

Sétimo Dia
Maria discípula de Jesus

Invocação

«Leva-nos, Maria, ao Cimo do Carmelo, que é Cristo
Vida do Céu.»
À escuta da Palavra de Deus

«Sua mãe e seus irmãos vieram ter com Ele, mas não podiam
aproximar-se por causa da multidão. Anunciaram-lhe: «Tua mãe
e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te.» Mas Ele
respondeu-lhes: «Minha mãe e meus irmãos são aqueles que
ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática.» (Lc 8, 19-21)

Meditamos com Santa Teresa de Jesus dos
Andes
Desce pequena amei muito a Santíssima Virgem, a quem
confiava todos os meus assuntos. Só com Ela me desafogava e
jamais deixava de lhe confessar as minhas e alegrias. Ela
correspondeu a esse carinho. Protegia-me e escutava o que
sempre o que lhe pedia. Ela ensinou-me a amar a Nosso Senhor.
Ela pôs na minha alma o gérmen da vocação. (…) Ela amou-me
e, não encontrando tesouro maior para me dar como prova da
sua protecção singular, deu-me o fruto bendito das suas
entranhas, o Seu Divino Filho. Que mais me podia dar? (…) Um
dia em que me encontrava só no meu quarto, enfadada de estar
na cama, ouvi a voz do Sagrado Coração que me pedia que fosse
toda d’Ele. Não pense que isto foi ilusão, porque nesse instante
me vi transformada.
Paizinho, não me negará a permissão. A santíssima Virgem será
a minha advogada. Ela saberá melhor do que eu fazê-lo
compreender que a vida de oração e penitência que desejo
abraçar, encerra para mim todo o ideal de felicidade nesta vida

e a que me garantirá a da felicidade na vida eternidade. Irei ao
Carmelo para cuidar da minha salvação e a de todos os meus. A
sua filha carmelita é a que velará sempre junto do altar pelos
seus, que se entregam a mil preocupações necessárias para viver
neste mundo.
O fim da carmelita entusiasma-me: rezar pelos pecadores,
passar a vida inteira sacrificando-se, sem ver os frutos da oração
e do sacrifício. Unir-se a Deus para que circule nela o sangue
redentor e ela o comunique à Igreja e aos seus membros, para
que se santifiquem. Além disso o seu lema entusiasma-me:
“sofrer e amar”. Não foi isto que fez, constantemente, a
Santíssima Virgem? Não viveu ela numa contínua oração, em
silêncio? Como salva as almas? Por meio da súplica, da oração,
do sacrifício (…). O que antes de mais procuraremos é viver essa
oração continua em que a Virgem vivia. (…) Sim, pede à
Santíssima Virgem que seja a tua guia; que seja a estrela, o farol
que brilhe no meio das trevas da tua vida. Que te mostre o porto
onde hás-de desembarcar para chegar à celestial Jerusalém. Sim;
no Carmelo começamos já a fazer o que faremos por toda a
eternidade: amar e cantar os louvores do Senhor. E se esta é a
ocupação que teremos no céu, não será por acaso a mais
perfeita?
Carta 130
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Avé Maria
Oração

Senhor, nós te pedimos, que a Santíssima Virgem
Maria, Rainha e Formosura do Carmelo, nos assista
com a sua poderosa intercessão, para que, guiados pelo
seu exemplo e proteção, cheguemos até ao cimo do
Monte da Perfeição que é Cristo. Ele que vive e reina
pelos séculos dos séculos. Ámen.

Oitavo Dia

Maria aos pés da Cruz

Invocação
«Leva-nos, Maria, ao Cimo do Carmelo, que é Cristo
Vida do Céu.»
À escuta da Palavra de Deus

«Junto à cruz de Jesus estavam, de pé, sua mãe e a irmã da sua
mãe, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. 26Então,
Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que Ele amava,
disse à mãe: «Mulher, eis o teu filho!» 27Depois, disse ao
discípulo: «Eis a tua mãe!» E, desde aquela hora, o discípulo
acolheu-a como sua.» (Jo 19 25-27)

Meditamos com Santa Teresa Benedita da
Cruz
«Hoje estive contigo junto à cruz, e compreendi com uma
claridade nunca experimentada que sob a cruz tu te converteste
em nossa Mãe. Com quanta fidelidade uma mãe terrena se
preocupa em cumprir o último desejo de seu filho! Mas tu és a
serva do Senhor: o ser e o viver do Deus Encarnado foram
inscritos no teu ser e no teu querer. Assim, tu escondeste no teu
coração aos que já eram teus e para dar a cada alma nova vida
deste como preço a agonia amarga do teu coração sangrante. Tu
Conheces-nos a todos: sabes as nossas fragilidades e as nossas
feridas. E também conheces o resplendor celeste que o amor do
teu Filho quer infundir em nós na glória eterna, e com materna
Solicitude guias os nossos passos. Para nos conduzir à meta, não
há preço demasiado alto para ti. Mas os que tu escolhestes para
tua coroa, para que te circundem um dia diante do trono eterno,
devem estar aqui contigo ao pés da cruz: a agonia amarga do seu
coração sangrante será o preço para adquirir o resplendor
eterno nas almas amadas, confiadas em herança pelo Filho de
Deus».
Teresa Renata do E.S., Edite Stein, 135.

Hino
Flor do Carmelo
Videira florida
Esplendor do Céu
Virgem Fecunda e singular.
Mãe terna
Sempre Virgem
Mostra-te propícia aos teus Carmelitas
“Estrela-do-mar”.

Avé Maria
Oração

Senhor, nós te pedimos, que a Santíssima Virgem
Maria, Rainha e Formosura do Carmelo, nos assista
com a sua poderosa intercessão, para que, guiados pelo
seu exemplo e proteção, cheguemos até ao cimo do
Monte da Perfeição que é Cristo. Ele que vive e reina
pelos séculos dos séculos. Ámen.

Nono Dia

Maria no Pentecostes

Invocação
«Leva-nos, Maria, ao Cimo do Carmelo, que é Cristo
Vida do Céu.»

À escuta da Palavra de Deus
«Desceram, então, do monte chamado das Oliveiras, situado
perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado, e
foram para Jerusalém. 13Quando chegaram à cidade, subiram
para a sala de cima, no lugar onde se encontravam
habitualmente.
Estavam lá: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu,
Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota, e Judas, filho de
Tiago.
14E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se
assiduamente à oração, com algumas mulheres, entre as quais
Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus.» (Act. 1, 12-12)

Meditamos com o Servo de Deus
Bartolomeu Xiberta
«O homem entra nesta devoção atraído pelo excesso de amor
que Maria lhe manifesta… Ela derrama amor… amor de Mãe. E
as almas vencidas, mudam o amor com amor. Assim actua o bem
e foge o mal… Subjugados pelo amor que Maria nos mostrou…
não procuramos outra coisa senão corresponder, com uma vida
santa, a tanto amor. Amando leva-nos a amá-la». «A festa do dia
16 de Julho, não é uma simples festa, é muito mais. É o dia do
ano mais delicioso, o que mais se parece ao dia sem noite do
Céu. Põe-nos em intimidade com Maria sob a sua capa branca e
faz-nos contemplar a beleza infinita de Deus, da qual é um

reflexo a beleza da Nossa Mãe Santíssima. (…) “Faz-me ouvir a
tua voz.” A voz doce de Maria. Ela não se calará se nós
estivermos atentos para a escutar. (…) Naquele dia peçam à
Nossa Santíssima Mãe pela Ordem; creio que é também o dia em
que ela faz os seus planos de protecção para todo o ano.
Tudo o que possa dizer mais já o têm no Ofício litúrgico da festa,
tão belo; Ofício que a Igreja nos preparou para que saibamos os
sentimentos que a Nossa Santíssima Mãe nutre para connosco,
os que vivemos no Carmelo, assim como os sentimentos que nós
devemos alimentar para com Maria».
Fragmentos doutrinais, 352-357

Hino
Flor do Carmelo
Videira florida
Esplendor do Céu
Virgem Fecunda e singular.
Mãe terna
Sempre Virgem
Mostra-te propícia aos teus Carmelitas
“Estrela-do-mar”.

Avé Maria

Oração

Senhor, nós te pedimos, que a Santíssima Virgem
Maria, Rainha e Formosura do Carmelo, nos assista
com a sua poderosa intercessão, para que, guiados pelo
seu exemplo e proteção, cheguemos até ao cimo do
Monte da Perfeição que é Cristo. Ele que vive e reina
pelos séculos dos séculos. Ámen.

