ASSOCIAÇÃO CIVIL IRMANDADE NOSSA SENHORA DO CARMO
CNPJ: 22.603.477/0001-02
Rua Rafael Rinaldi, 1485, Bairro Martins, Uberlândia-MG
Contatos: (34) 9777-1607 | irmandadedocarmo.org

NOVENA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DO CARMO
07 de julho a 15 de julho

Oração preparatória

Oh! Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo! Prostrado em vossa adorável presença,
imploro misericórdia pelos méritos de vossa Filha predileta, Mãe soberana e Esposa
Santíssima, a excelsa Virgem Maria do Monte Carmelo, maternal protetora de todos os
necessitados na vida, na morte e no purgatório. Ouvi-me, Senhor, nesta novena que a
Ela consagro, e concedei-me o viver e morrer em vossa graça, para vos contemplar e
bendizer eternamente na sua gloriosa companhia. Amém.

Oração para todos os dias

Rainha excelsa e Mãe terna do Carmelo, refúgio de todos os mortais! Aqui tendes aos
vossos pés uma pobre alma que em vós confia. Olhai-me graciosa, escutai-me benigna
e outorgai-me o favor que nesta novena venho pedir-vos. Se acaso não me convier esta
súplica, espero que vossa bondade acolherá minha intenção e me dará alguma outra
graça mais vantajosa e assim minha confiança em vós será por vós coroada. Com o
espírito cheio de fé e esperança em vossa proteção vos saúdo e invoco com a Santa
Igreja, dizendo uma Salve Rainha.

Primeiro dia

Virgem do Carmo, Maria Santíssima! Séculos antes de vosso nascimento vos
prognosticou em figura o grande profeta Elias naquela misteriosa nuvenzinha que do
mar do Carmelo subiu, estendeu-se e cobriu de chuva copiosa a terra abrasada. Dignaivos atrair para nós, pecadores, uma chuva de graças do Céu, cujo orvalho mude nossas
almas em jardins de belas flores e ricos frutos espirituais; e agora consegui-me o
obséquio particular que nesta Novena vos peço (declara-se o favor desejado); e para
mais granjear vossa benevolência, repito devotamente as palavras do Arcanjo. (Rezar
três Ave Marias)

Termina-se o exercício com a seguinte invocação:
Seja por todos bendita a Mãe de Deus, Santa Virgem do Carmelo! Sejamos por Ela
abençoados na terra e no Céu! Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.

Segundo dia

Virgem do Carmo, Maria Santíssima! Através dos tempos viveu constantemente nos
sucessores de Elias, moradores do Carmelo, chamados Filhos dos Profetas, uma
fervorosa fé em vossa futura Imaculada Maternidade Divina. Fazei que também reine
em nossas famílias uma arraigada devoção para convosco, que seja fonte perene de
felicidade para todos os lares; e agora consegui-me o obséquio particular que nesta
Novena vos peço (declara-se o favor desejado); e para mais granjear vossa benevolência,
repito devotamente as palavras do Arcanjo. (Rezar três Ave Marias)

Termina-se o exercício com a seguinte invocação:
Seja por todos bendita a Mãe de Deus, Santa Virgem do Carmelo! Sejamos por Ela
abençoados na terra e no Céu! Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.

Terceiro dia

Virgem do Carmo, Maria Santíssima! Correspondendo benignamente à tradicional
devoção dos Carmelitas, dignastes-vos visitá-los pessoalmente subindo no Carmelo para
consolar com vossa presença e colóquios aqueles vossos fiéis servos, visitai
espiritualmente também a nós, humildes devotos vossos e consolai-nos, enchendo-nos
de vossas bênçãos; e agora consegui-me o obséquio particular que nesta Novena vos
peço (declara-se o favor desejado); e para mais granjear vossa benevolência, repito
devotamente as palavras do Arcanjo. (Rezar três Ave Marias)

Termina-se o exercício com a seguinte invocação:
Seja por todos bendita a Mãe de Deus, Santa Virgem do Carmelo! Sejamos por Ela
abençoados na terra e no Céu! Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.

Quarto dia

Virgem do Carmo, Maria Santíssima! Proclamando o Evangelho no dia de Pentecostes,
eis os Carmelitas entre os primeiros que o abraçam e, transformados em Apóstolos,
saíram a pregá-lo aos judeus e gentios, inculcando-lhes, ao mesmo tempo, a vossa
veneração, consagrando-vos no Carmelo o primeiro templo do mundo dedicado ao
vosso nome. Multiplicai os Missionários! Fazei que eles convertam os inúmeros infiéis
que desconhecem ainda o Evangelho de Vosso Filho e levantem por toda parte igrejas
onde sejais venerada; e agora consegui-me o obséquio particular que nesta Novena vos
peço (declara-se o favor desejado); e para mais granjear vossa benevolência, repito
devotamente as palavras do Arcanjo. (Rezar três Ave Marias)

Termina-se o exercício com a seguinte invocação:
Seja por todos bendita a Mãe de Deus, Santa Virgem do Carmelo! Sejamos por Ela
abençoados na terra e no Céu! Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.

Quinto dia

Virgem do Carmo, Maria Santíssima! Se muitos vos honraram vossos dedicados
Carmelitas e fizeram que fosseis honrada por toda parte, menor não foi o meu carinho
que lhes manifestastes, defendendo-os de inimigos que punistes com a morte e
mandando ao Papa Honório III amparar resolutamente a vossa Ordem. Protegei-nos,
Mãe amorosa, contra tantos inimigos do corpo e da alma que nos combatem, pondo em
perigo nossa salvação temporal e eterna; e agora consegui-me o obséquio particular que

nesta Novena vos peço (declara-se o favor desejado); e para mais granjear vossa
benevolência, repito devotamente as palavras do Arcanjo. (Rezar três Ave Marias)

Termina-se o exercício com a seguinte invocação:
Seja por todos bendita a Mãe de Deus, Santa Virgem do Carmelo! Sejamos por Ela
abençoados na terra e no Céu! Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.

Sexto dia

Virgem do Carmo, Maria Santíssima! Não vos contentando com as provas de amor
dadas aos Carmelitas, quisestes outorgar-lhes ainda um dom singularíssimo de vossa
predileção, a celestial libré de vosso Santo Escapulário, vínculo de amizade, graça e
segurança especialíssima, não só para os religiosos do Carmo, como para todos os que
o levam. Graças vos dou por favor tão insigne. Fazei com que todos queiram ser
Confrades e protegidos pelo vosso sem igual Escapulário; e agora consegui-me o
obséquio particular que nesta Novena vos peço (declara-se o favor desejado); e para
mais granjear vossa benevolência, repito devotamente as palavras do Arcanjo. (Rezar
três Ave Marias)

Termina-se o exercício com a seguinte invocação:
Seja por todos bendita a Mãe de Deus, Santa Virgem do Carmelo! Sejamos por Ela
abençoados na terra e no Céu! Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.

Sétimo dia

Virgem do Carmo, Maria Santíssima! Com inumeráveis favores e até mesmo com
milagres demonstrastes mil vezes como Vosso Santo Escapulário é aliança de paz,
salvação nos perigos e pacto sempiterno de vosso amor, por cujo motivo se gloriaram
de levá-lo, sendo devotíssimo Confrades do Carmo, Papas e Reis, sábios e santos, nobres

e plebeus, em suma todas as classes de fiéis, sem exceção. Concedei que achemos nesta
vossa divisa um preservativo de todos os males e um manancial de benefícios de vosso
maternal Coração; e agora consegui-me o obséquio particular que nesta Novena vos
peço (declara-se o favor desejado); e para mais granjear vossa benevolência, repito
devotamente as palavras do Arcanjo. (Rezar três Ave Marias)

Termina-se o exercício com a seguinte invocação:
Seja por todos bendita a Mãe de Deus, Santa Virgem do Carmelo! Sejamos por Ela
abençoados na terra e no Céu! Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.

Oitavo dia

Virgem do Carmo, Maria Santíssima! Uma das mais importantes graças de vossa Santo
Escapulário é a que fizestes ao entregá-lo a São Simão Stock: “Recebe, filho, este sinal
de minha irmandade; quem morrer revestido dele, não padecerá o eterno”. Oh, generosas
palavras que tanto alentam ao pobre pecador temeroso do inferno! Fazei, Mãe amorosa,
que levando-o com devoção seja para mim um santo escudo, merecendo a dita suprema
de morrer com ele e salvar-me; e agora consegui-me o obséquio particular que nesta
Novena vos peço (declara-se o favor desejado); e para mais granjear vossa benevolência,
repito devotamente as palavras do Arcanjo. (Rezar três Ave Marias)

Termina-se o exercício com a seguinte invocação:
Seja por todos bendita a Mãe de Deus, Santa Virgem do Carmelo! Sejamos por Ela
abençoados na terra e no Céu! Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.

Nono dia

Virgem do Carmo, Maria Santíssima! Muito ofereceis aos vossos queridos Carmelitas e
Confrades ao prometer-lhes boa morte; mas ainda assim, não vos sentis satisfeita

enquanto não os tiverdes ao vosso lado na glória; por isso extremastes vossa predileção,
fazendo-lhes por meio do Pontífice João XXIII, a grande promessa sabatina, de liberálos do purgatório no primeiro sábado ou quanto antes pondo deste modo o selo de ouro
final em vossas larguezas materiais. Bendita seja tanta ternura e generosidade, ó Mãe
sobre todas as Mães! Fazei-nos dignos de viver bem, morrer melhor e sair logo do
purgatório, a fim de voarmos gloriosos para junto de vós no Céu, e agora consegui-me
o obséquio particular que nesta Novena vos peço (declara-se o favor desejado); e para
mais granjear vossa benevolência, repito devotamente as palavras do Arcanjo. (Rezar
três Ave Marias)

Termina-se o exercício com a seguinte invocação:
Seja por todos bendita a Mãe de Deus, Santa Virgem do Carmelo! Sejamos por Ela
abençoados na terra e no Céu! Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.

