
NOVENA NOSSA SENHORA DO CARMO- 2018 

 

Todos os dias: Acolhida e canto inicial. 

TEMA 01: ANÚNCIO DE UMA BOA NOTÍCIA! 

Quem não gosta de receber uma Boa Notícia? Uma notícia boa enche o nosso coração de alegria! 
Pois foi isto que aconteceu na vida de Maria. Entre todas as mulheres ela foi escolhida para ser 
a Mãe de Jesus. Um anjo foi o portador dessa notícia. No começo da conversa ela não entendeu 

bem. O anjo então explicou e ela falou só isto: Eis aqui a serva 
do Senhor! Seja feita a vontade de Deus. Até hoje, quando 
escutamos essa passagem do Evangelho, nós ficamos alegres 
porque o SIM de Maria é motivo de gratidão para todas as 
gerações. 

Leitura bíblica: Lc 1, 24-38 

Símbolo: Monte Carmelo 

Oração final e canto 

 

 

 

 

 

TEMA 02: A BONDADE DE DEUS MOSTRADA POR JESUS 

A grande vontade de Deus é ficar perto do seu povo. É a maior prova do seu amor, pedir a Maria 
para ser a Mãe de Jesus. Este era o jeito mais certo de todos verem o seu rosto. Jesus disse a 
Felipe: quem me vê, vê o Pai. Com sua forma humana de ser, Deus mostrou sua divindade para 
sempre. Maria foi a Mãe cuidadora de toda a humanidade. É até hoje. Que bom! 

Leitura bíblica: João 14, 1-13 

Símbolo: A gruta de Elias, lugar da revelação 
de Deus.  

Oração e canto final 

 

 



 

TEMA 03: COMO É BOM RECEBER A VISITA DE UMA PESSOA AMIGA! 

Maria recebeu a Mensagem do Anjo com tanta satisfação que precisava contar a alguém essa 
novidade. Ela escolheu visitar sua prima Isabel que ficava bem distante de onde ela morava. 
Isabel era casada com Zacarias e grávida de João Batista. Imaginemos que cena bonita o 
encontro dessas duas mulheres! Maria esperando Jesus e Isabel esperando João Batista, o 
profeta que apresentou Jesus aos discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira os 
pecados do mundo. 

Leitura bíblica: Lc 1, 39-45 

Símbolo: A viúva de Sarepta 

Oração e canto final  

 

 

 

 

 

TEMA 04: FAÇAM O QUE JESUS PEDIR 

Jesus foi crescendo junto com seu povo. Sua Mãe e seu Pai deram-lhe muitos ensinamentos 
sobre as coisas mais simples. Quando você acender uma lamparina, coloque-a num lugar mais 
alto para iluminar e não debaixo da mesa. Quando fizer o pão, não se esqueça do fermento para 
ele crescer. Lembre-se de colocar uma pitada de sal para ficar saboroso. Quando iam à Sinagoga, 
lugar da reunião para ler as Escrituras Sagradas, Jesus ouvia os profetas e ficava maravilhado 
com o que eles diziam. Isaías era o seu preferido. Assim Ele se preparou para sua grande Missão. 
Certo dia, Maria incentivou Jesus, numa festa de casamento dizendo: Meu Filho, a hora é agora. 

Que hora era esta? Era a hora de anunciar a 
Boa Notícia. Foi quando Jesus percebeu que o 
Reino de Deus chegou! 

Leitura bíblica: Isaías 52, 7-10 

Símbolo: Os pés do Peregrino 

Oração final e canto 

 

 

 



TEMA 05: JESUS OBEDECEU AO PAI: AMOU ATÉ O FIM. 

Jesus era obediente nas coisas do dia a dia. Identificou-se com seu povo e via que muita coisa 
precisava mudar porque a opressão era forte e a vida humana estava sacrificada. Eram muitos 
pobres, enfermos, abandonados, sem esperança. Maria sabia que, quando Jesus começasse a 
anunciar a Boa Notícia, iria mexer com a cabeça daqueles que governavam o país, seria um 
tempo difícil. E Jesus aumentou a confiança no poder da oração. Ficava sempre em sintonia com 
o Pai. Amadureceu a convicção de que seus ensinamentos eram inspirados pelo Pai. Ficou firme 
até o fim. Aceitou a dolorosa cruz e anunciou a Ressurreição. Anunciou a vinda do Espírito Santo! 
A revelação da Trindade Santa estava concluída: O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Isto é Mistério 
de Fé! 

Leitura bíblica: João 19, 28-30 

Símbolo: a Cruz 

Oração final e canto 

 

 

 

 

TEMA 06: PRECISAMOS DE CONSOLO NO SOFRIMENTO 

Maria acompanhava os passos de Jesus. Ela, que precisava de consolo, era a consoladora do 
Filho, com seu olhar penetrante. Permaneceu com Ele ao pé da Cruz e acompanhou o seu 
sepultamento. Ela apoiou os apóstolos rezando com eles no Cenáculo. Antes de morrer, Jesus 
entregou a João a sua Mãe. Maria seria cuidada por João e ajudava a cuidar do seu povo. Todos 
os que acompanharam Jesus durante o tempo forte de Anúncio do Reino de Deus esperavam 
que o Messias vencesse como Rei. Não foi assim. Aparentemente foi um fracasso, mas Jesus 

venceu a morte. Está vivo no meio de nós. 

Leitura bíblica: João 11, 17-27 

Símbolo: O círio pascal 

Oração final e canto 

 

 

 

 

 



 

TEMA 07: DEUS FAZ CONOSCO MARAVILHAS! 

Esse momento da História da Salvação é para mergulharmos no Mistério Pascal. Até hoje ainda 
não penetramos totalmente no seu significado. A Humanidade foi restaurada e renasce em nós 
a certeza da presença bondosa de Deus na vida do seu povo. Jesus quis mostrar que, quanto 
mais humanos nós formos mais seremos à imagem e semelhança de Deus. É tempo de 
contemplar. Cessam as palavras! Tudo ganha um novo esplendor. Brilha o sol da justiça. 

Leitura bíblica: Atos 9, 15-19 

Símbolo: O Sol 

Oração final e canto 

 

 

 

 

 

TEMA 08: DEUS É PAI, É FILHO, É ESPÍRITO SANTO! 

É preciso que a Comunicação de Deus com seu povo seja permanente. O mundo inteiro tem o 
direito de conhecer o Mistério de um Deus presente. Enquanto o mundo não conhecer a Boa 
Notícia do Amor, da Paz, da Justiça, da Fraternidade, da Solidariedade, do Bem, nossa Missão é 
necessária. Arregaçar as mangas, cuidar, cuidar e cuidar da humanidade sofrida. É a nossa 
Missão. É o nosso desafio. 

Leitura bíblica: Mt  28, 16-20 

Símbolo: A Trindade Santa 

Oração final e canto 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 09: NOSSA VIDA SUSTENTADA PELA ESPERANÇA 

Daí nasce a nossa Esperança. É uma Igreja comunicadora da Esperança que nos anima, nos 
impulsiona e nos inspira para criarmos muitos espaços de Boa Notícia. A Esperança faz brotar a 
criatividade, faz vencer a tristeza, nos mostra novos caminhos, nos mostra fronteiras a serem 
rompidas. A Esperança é uma Virtude a ser cultivada individual e comunitariamente. As crianças 
podem aprender como confiar na atitude dos adultos. Elas são as que precisam de bons Mestres 
e de boas Mestras que mostrem as saídas para conhecerem a Boa Noticia.  

Leitura bíblica: Romanos 8, 18-25 

Símbolo: De mãos dadas: a Fé, a 
Esperança e a Caridade. 

Oração final e canto 

Confraternização  


