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O que é o escapulário
do carmo?

U

ma das devoções marianas mais difundidas é o escapulário do Carmo. Ele consiste em duas peças retangulares de tecido
(de lã, como se logo diz a seguir; as imagens
que normalmente trazem não são essenciais), unidas por
duas fitas ou cordões levados sobre os ombros (scapula,
em latim; daí a origem do nome).
O tecido do escapulário do Carmo é de lã marrom (a
mais comum) ou preta. O seu valor reside precisamente
nesse tecido, com a bênção apropriada, não nas imagens.
Pode ser lavado, podem-se mudar os cordões, pode ser
revestido de plástico para não sujar, etc: o importante é
que o tecido esteja em boas condições.
Há fiéis que preferem usar medalhas-escapulários, que
duram mais. Isso foi permitido pelo Papa São Pio X, que
em 16 de dezembro de 1910 concedeu que o escapulário –
uma vez imposto – pudesse ser substituído por uma medalha que tivesse de um lado uma imagem de Nossa Senhora
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do Carmo e do outro lado, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus.

O escapulário é um sacramental
Assim como a água benta, o terço, as medalhas e as
estampas bentas, o escapulário do Carmo é um sacramental.
A palavra sacramental assemelha-se muito à palavra
sacramento, e com razão, pois “sacramental” significa
“algo semelhante a um sacramento”, embora haja uma
grande diferença entre um e outro. Um sacramento é um
sinal externo instituído por Jesus Cristo para comunicar a
graça às nossas almas. Um sacramental é também um sinal
externo, mas os sacramentais foram instituídos pela Igreja
e não trazem a graça por si mesmos, antes nos preparam
para a graça, despertando em nós sentimentos de fé e de
amor; e, além disso, tem o grande valor de uma intercessão da Igreja, diante de Deus para, que Ele nos conceda a
sua graça. Qualquer graça que possamos obter pelo uso
dos sacramentais depende do poder da oração da Igreja e
das nossas disposições.
“Os sacramentais não conferem a graça do
Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas, pela
oração da Igreja preparam para receber a graça e
dispõem à cooperação com ela. ‘Para os fiéis bem-dispostos, quase todo acontecimento da vida é santificado pela graça divina que flui do mistério pascal
da paixão, morte e ressurreição de Cristo, do qual
todos os sacramentos e sacramentais adquirem sua
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eficácia. E quase não há uso honesto de coisas materiais que não possa ser dirigido à finalidade de santificar o homem e louvar a Deus’ “ (Catecismo da
Igreja Católica, 1670).
Portanto, o escapulário não dispensa dos Sacramentos,
que são os meios instituídos por Nosso Senhor como via
normal para nos santificar, nem dispensa da prática das
virtudes. Não leva automaticamente para o Céu as almas
em pecado mortal, mas ajuda a a buscar a conversão da
alma, a receber bem os Sacramentos e a perseverar no
bem. Ajuda aquele que tiver um mínimo de boa vontade
e se arrependa, a sair do estado de pecado mortal e alcançar a graça da perseverança final.
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Origens e benefícios

do escapulàrio do Carmo

O

costume de usar o escapulário data da Idade
Média. Naquela época, era freqüente permitir-se aos leigos ingressarem nas ordens religiosas
como “oblatos” ou membros associados. Esses
oblatos participavam das orações e boas obras dos monges, e era-lhes permitido usar o escapulário monástico.
O escapulário era então uma longa peça de pano igual à
que se enfia pela cabeça do monge, cobrindo-lhe a frente
e as costas, sobre a túnica. Para ficarem mais práticos, os
escapulários usados pelos membros leigos das ordens terceiras começaram a diminuir de tamanho, até chegarem
às pequenas dimensões dos escapulários de hoje.
Nos nossos dias, há um total de dezoito tipos de escapulários difundidos entre os católicos, cada um originado
numa ordem religiosa diferente. Mas o mais usado é o
escapulário marrom da ordem Carmelita, cuja especial
padroeira é a Virgem do Carmo. A popularidade do escapulário marrom é devida, em parte, às graças específicas que
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estão associadas a ele e prometida pela própria Virgem
Maria nas suas aparições a São Simão Stock e ao Papa João
XII: a garantia de que todo aquele que o usar devotamente
não morrerá em pecado mortal, e o privilégio sabatino,
que se explica adiante.

A visão de São Simão Stock
e a graça da perseverança final
São Simão Stock nasceu na Inglaterra (provavelmente
em Aylesford) por volta do ano 1165; aos 12 anos de idade
retirou-se para viver em solidão acompanhado de um crucifixo e de uma imagem de Nossa Senhora. Anos mais tarde,
acaba por conhecer um grupo de religiosos eremitas, originários do monte Carmelo (na Terra Santa), que foram
parar na Europa fugindo da perseguição muçulmana; sentindo-se enormemente atraído por essa vocação, decide
juntar-se a eles. Após estudar em Oxford e assumir diversos cargos de direção, é nomeado o sexto geral (superior)
da ordem do Carmelo, no ano de 1245.
Já nesse cargo, via as dificuldades e as perseguições
intensas a que seus irmãos estavam sendo sujeitos, tendo a
Ordem perdido muitos dos seus membros por isso. Decide
recorrer à proteção de Nossa Senhora invocando-a com o
título de “Flor do Carmelo”.
Flos Carmeli
Vitis Florigera
Splendor coeli
Virgo puerpera
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Singularis et singula
Mater mitis
Sed viri nescia
Carmelitis
Esto propitia
Stella maris
Flor do Carmelo,
vinha florida,
esplendor do Céu,
Virgem fecunda,
única e inteira.
Ó mãe terna,
intocada por todo o homem,
aos carmelitas
dá proteção,
Estrela do mar.
Nossa Senhora atende a sua súplica e aparece-lhe,
rodeada de anjos e segurando o escapulário da ordem.
Em seguida, faz-lhe uma promessa: “Isto será um privilégio para ti e para todos os Carmelitas. Quem morrer com
este escapulário, não experimentará a pena do fogo eternamente, e, se morrer com ele, será salvo” 1.
Embora a data da aparição seja incerta, situa-se dentro do generalato de São Simão (1245-1265) e é anterior
ao dia 13 de janeiro de 1252, em que o papa Inocêncio IV
expediu a bula Ex parte dilectorum, em que testemunha a
veracidade deste privilégio. Tradicionalmente, acredita1 N. Calciuri, O.Carm., Vita fratrum de sancto Monte Carmelo, 1461,
editado em “Ephemerides Carmeliticae” 5 [1955], 444.
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-se que ocorreu a 16 de julho de 1251 – que ficou sendo
a data da festa de Nossa Senhora do Carmo –, estando o
santo em Cambridge.
É preciso entender corretamente o conteúdo dessa
promessa feita pela Virgem: a perseverança final – isto é,
a salvação – para quem morrer usando o escapulário. A
graça que Nossa Senhora concede aos que usam o escapulário e morrem com ele é a de se arrependerem de todos
os pecados cometidos em vida, já que uma verdade de fé
que só se pode salvar quem estiver em estado de graça
na hora da morte.
Em suma, para alcançar o privilégio da perseverança
é preciso:

1 Usar o escapulário do Carmo, imposto e
abençoado devidamente pelo sacerdote.

2 Usá-lo piedosamente, ou seja, esforçando-se por cumprir os deveres cristãos.

3 Levá-lo posto na hora da morte.
A visão de São Simão Stock é uma tradição piedosa e
não matéria de fé; não é algo em que devamos crer necessariamente, embora haja bastante evidência histórica
apontando para a sua veracidade. Por exemplo, o relato
aparece já desde o século XIV em documentos internos
da Ordem Carmelita na aprovados pelos papas da época.
Além disso, devemos ter presente que muitos papas
fomentaram o uso do escapulário do Carmo e lhe concederam indulgências, como devoção grata a Santa Maria
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que é: ao usá-lo, ficamos sob o seu amparo maternal; e
aqueles a quem foi imposto pelo sacerdote participam
das missas, orações e boas obras da ordem Carmelitana.
Como já dissemos acima, o Papa Inocêncio IV (1243-1254)
publicou uma bula em que fala do tema. E um pouco mais
tarde, há a bula Sacratíssimo ut culmine (março de 1322),
do Papa João XXII, em que o Pontífice não apenas recomenda vivamente o escapulário como relata uma aparição da Virgem para si.

O Papa João XXII
e o privilégio sabatino
Conta-se que o Papa João XXII teve uma visão de
Nossa Senhora a 3 de março de 1322. Nela, Nossa Senhora
teria prometido a libertação do purgatório, no primeiro
sábado após a morte, a todo aquele que cumprir as seguintes condições:

1 Usar o escapulário do Carmo, imposto e
abençoado devidamente pelo sacerdote;

2 Usá-lo piedosamente, ou seja, esforçar-se
por cumprir os deveres cristãos;

3 Levá-lo posto na hora da morte;
4 Observar o sexto e o nono mandamentos de acordo com o seu estado de vida, isto
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é, não pecar contra a castidade e não cometer adultério;

5 Recitar o Pequeno Ofício de Nossa Senhora,

ou, se iletrado, jejuar quando manda a Igreja
e também abster-se de carne nas quartas-feiras e nos sábados. A recitação do Pequeno
Ofício pode ser comutada por um padre que
tenha faculdade para tal; geralmente é substituída pela recitação de uma parte do santo
rosário diariamente. Aqueles – sacerdotes
em sua maioria – que já recitam o Ofício
Comum de Nossa Senhora também satisfazem a condição.

Indulgências plenárias
associadas ao uso do escapulário
Além dos dois privilégios especialíssimos do escapulário, a Igreja concede indulgência plenária nas datas que
se indicam a seguir àqueles fiéis que cumprirem as condições habituais para tanto (Confissão Sacramental, Comunhão Eucarística e oração em intenção do Sumo Pontífice
em dias próximos a essas datas):

1. No dia da imposição do escapulário;
2. Na solenidade de Nossa Senhora do
Carmo (16 de julho);
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3. Na festa de São Simão Stock (16 de maio);
4. Na festa de Santo Elias, profeta (20 de
julho);

5. Na festa de Santa Teresa de Jesus (15 de
outubro);

6. Na festa de São João da Cruz (14 de
dezembro);

7. Na festa de Santa Teresa do Menino Jesus
(1 de outubro);

8. Na festa de todos os santos da ordem do
Carmo (14 de novembro).
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O uso do
escapulário do Carmo

T

odos os católicos podem usar o escapulário.
Contudo, é necessário que ele seja devidamente imposto e abençoado por um sacerdote.
Podem recebe-lo também as crianças batizadas, mesmo inconscientes, e os doentes destituídos dos
sentidos, pois, parte-se do princípio de que, se conhecessem o seu valor, quereriam recebê-lo.
A imposição é uma brevíssima cerimônia que deve ser
feita sempre por um sacerdote, conforme o rito descrito
adiante. O uso do escapulário sem a prévia imposição,
mesmo que ele tenha sido abençoado, não traz os dons prometidos por Nossa Senhora, embora possa exprimir uma
disposição louvável de fé e oração. Quando um escapulário se gasta e é preciso substituí-lo por outro, convém
pedir a um sacerdote que abençoe o novo (basta uma bênção com um simples “sinal da cruz”), mas não é preciso
repetir a imposição, que é feita de uma vez para sempre.
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Vale a pena lembrar que somente é válida a imposição do escapulário de pano. Mais tarde, se se quiser usar
uma medalha, bastará guardar o de pano e usar a medalha, também benta, fazendo-se a intenção de usá-la para
substituir o escapulário.
Inicialmente, apenas os sacerdotes da Ordem do Carmo
ou uns poucos autorizados pela Santa Sé podiam realizar
o ritual de imposição do escapulário. Mas, a 28 de janeiro
de 1964, o Papa Paulo VI autorizou todos sacerdotes a realizarem a imposição, o que mostra o desejo da Santa Igreja
e do Espírito Santo que a move, de que todos o possam
usar com facilidade.
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Os papas e o
escapulário do carmo

S

ão Josemaria Escrivá diz que poucas “devoções
marianas [...] têm tantas bênçãos dos Pontífices”. De
fato, abaixo podemos ler algumas palavras dos papas
mais recentes sobre essa antiqüíssima devoção:

Paulo VI, na Exortação Apostólica Marialis cultus (1974):
“Cremos que, entre as formas de piedade mariana,
deve-se contar expressamente o terço e uso devoto do
escapulário do Carmo. Esta última prática, pela sua própria simplicidade e adaptação a qualquer mentalidade,
tem conseguido ampla difusão entre os fiéis, com imenso
fruto espiritual”.
João Paulo II, na Carta sobre o Escapulário (2001):
“Duas, portanto, são as verdades evocadas no sinal
do Escapulário: por uma parte, a proteção contínua da
Virgem Santíssima, não só ao longo do caminho da vida,
mas também no momento da transição para a plenitude
da glória eterna; por outra, a consciência de que a devo-
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ção a Ela não pode limitar-se a orações e obséquios em
sua honra em algumas circunstâncias, mas deve constituir
um ‘hábito’, como que um tecer permanente da própria
conduta cristã, entrelaçada de oração e de vida interior,
mediante a freqüente prática dos Sacramentos e o concreto
exercício das obras de misericórdia espiritual e corporal.
“Deste modo, o Escapulário converte-se em sinal de
‘aliança’ e de comunhão recíproca entre Maria e os fiéis:
de fato, traduz de maneira concreta a entrega da sua mãe
que Jesus fez a João do alto da cruz, e nele a todos nós; e
a entrega recíproca do apóstolo predileto e de todos nós
a Ela, constituída como em nossa Mãe espiritual.
“Desta espiritualidade mariana, que plasma interiormente as pessoas e as configura com Cristo, primogênito
entre muitos irmãos, são um esplêndido exemplo os testemunhos de santidade e de sabedoria de tantos Santos
e Santas do Carmelo, todos eles crescidos à sombra e sob
a tutela da Mãe.
“Também eu levo sobre meu coração, desde há tanto
tempo, o Escapulário do Carmo! Pelo amor que nutro para
com a celeste Mãe comum, cuja proteção experimento continuamente, auguro que este ano mariano ajude todos os
religiosos e religiosas do Carmelo, e os piedosos fiéis que
veneram fielmente Nossa Senhora, a crescer em seu amor
e irradiar no mundo a presença desta Mulher do silêncio
e da oração, invocada como Mãe da misericórdia, Mãe da
esperança e da graça”.
Bento XVI, na Audiência de 16.VII.2006:
“O Carmelo, alto promontório que se ergue na costa
oriental do Mar Mediterrâneo, à altura da Galiléia, tem em
suas faldas numerosas grutas naturais, prediletas dos ere-
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mitas. O mais célebre destes homens de Deus foi o grande
profeta Elias que, no século IX antes de Cristo, defendeu
valentemente a pureza da fé no Deus único e verdadeiro
da contaminação dos cultos idolátricos. Inspirando-se na
figura de Elias, surgiu a Ordem contemplativa dos ‘Carmelitas’, família religiosa que conta entre seus membros
com grandes santos, como Teresa de Ávila, João da Cruz,
Teresa do Menino Jesus e Teresa Benedita da Cruz (Edith
Stein). Os Carmelitas difundiram no povo cristão a devoção à Santíssima Virgem do Monte Carmelo, assinalando-a
como modelo de oração, de contemplação e de dedicação
a Deus. Maria, com efeito, antes e de modo insuperável,
criou e experimentou que Jesus, Verbo encarnado, é o
cume do encontro do homem com Deus. Acolhendo plenamente a Palavra, ‘chegou felizmente à santa montanha’
(Oração da coleta da Memória), e vive para sempre, em
alma e corpo, com o Senhor [...]. Que Maria ajude cada
cristão a encontrar Deus no silêncio da oração”.
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Histórias sobre
o escapulário

S

anto Afonso Maria de Ligório e São João Bosco
nutriam grande devoção à Virgem do Carmo e
usavam o escapulário. Quanto Santo Afonso faleceu, foi enterrado com as suas vestes sacerdotais
e com o seu escapulário. Anos mais tarde, quando abriram o seu túmulo, descobriu-se que o corpo e as vestes
se tinham tornado pó, mas que o escapulário continuava
intacto. O escapulário de Santo Afonso está exposto no
convento dos Redentoristas em Roma.
São Pedro Claver, grande missionário, esforçava-se pela
salvação das almas de cada um dos escravos que eram trazidos ao porto de Cartagena, Colômbia, chegando a mais
de trezentos mil conversos. Organizava aulas de catecismo,
batizava e impunha a cada um dos neófitos o escapulário.
São Cláudio de la Colombière (diretor espiritual de Santa
Margarita Maria Alacoque): “Não, não basta dizer que o
Escapulário é um sinal de salvação. Eu sustento que não
há outro que faça nossa predestinação tão certa…”
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Um dia o Venerável Francisco Yepes deixou cair o Escapulário; enquanto voltava a colocá-lo, o demônio o interpelou: “Livre-se deste hábito que nos arrebata tantas almas”.
Recordemos também que o Escapulário é um sinal
poderoso do amor e da proteção maternal de Maria e de
seu chamado a uma vida de santidade e sem pecado. Usar
o Escapulário é uma resposta de amor à Mãe que vem dar-nos um presente de sua misericórdia. Devemos usá-lo
como sinal de que pertencemos a ela, desejamos imitá-la
e viver na sua graça sob seu manto protetor.
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Anexo I

Ritual de bênção
e imposição do escapulário

Ritos iniciais:
V/. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
R/. Amém.
V/. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do
Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
R/. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
O celebrante prepara os presentes para a celebração do
rito com estas palavras, ou outras semelhantes:
Deus utiliza-se de sinais humildes para manifestar a
sua grande misericórdia para conosco. O homem também mostra com sinais humildes os seus sentimentos de
gratidão, revela a sua vontade de servir a Deus e o propósito de cumprir fielmente, por toda a vida, a consagração do seu batismo.
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(Este escapulário, que é tomado como se fosse um sinal
de entrada na irmandade de Ordem de Carmo, aprovada
pela Igreja, expressa a vontade especial de participar do
espírito da mesma Ordem. E isto representa a renovação
do propósito batismal de revestir-se de Cristo, com a ajuda
da Virgem Maria, que, acima de tudo, nos quer conformados com Cristo, para louvor da Santíssima Trindade,
até que sejamos admitidos à pátria celeste, apresentando
a veste nupcial.)
Leitura da Palavra de Deus
O leitor, um dos presentes ou o próprio celebrante, lê
um texto das Sagradas Escrituras, por exemplo:
(2 Cor 4,13-5,10) “Não queremos ser despidos, mas sim
revestidos”.
Irmãos, vamos ouvir as palavras de São Paulo aos
Coríntios.
Sabemos, com efeito, que ao se desfazer a tenda que
habitamos — nossa casa terrestre — teremos nos céus uma
casa preparada por Deus e não por mãos de homens, uma
casa eterna. Pois gememos em nossa tenda desejando
revestir-nos de nossa morada celeste, na suposição de
sermos encontrados vestidos e não despidos. Realmente,
enquanto moramos nesta tenda, suspiramos oprimidos
porquanto não queremos ser despidos mas sim revestidos de uma veste nova sobre a outra, para o mortal ser
absorvido pela vida. Foi Deus mesmo que assim nos fez,
dando-nos o primeiro sinal de seu Espírito.
O celebrante faz a homilia, explicando aos presentes o
sentido da celebração.
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Preces
Segue-se a prece comum. Dentre as intercessões propostas, o celebrante poderá escolher as que julgar mais
apropriadas ou acrescentar outras, condizentes com as
particularidades dos fiéis ou as circunstâncias.
Irmãos, nós confiamos na intercessão da Mãe de Deus,
que teceu para nós a veste da nossa imortalidade pelo Verbo
nela encarnado por obra do Espírito Santo. Para que participemos da graça de nosso irmão primogênito e vivamos para a glória de Deus, roguemos ao Pai, e digamos:
R/. Concedei, ó Deus, revestir-nos de Cristo.
Decidistes que o vosso Filho amado se revestisse da
nossa carne, para que os homens, através dele, se tornassem participantes da vossa vida; — fazei que nos chamemos e sejamos sempre vossos filhos.
R/. Concedei, ó Deus, revestir-nos de Cristo.
Quisestes Cristo em tudo semelhante a nós, exceto no
pecado, para que nos tornássemos, ao segui-lo, conformes à vossa imagem; — concedei-nos seguir a Cristo e
agradar-vos em tudo.
R/. Concedei, ó Deus, revestir-nos de Cristo.
Convidais os homens ao banquete da graça, revestidos da veste nupcial do vosso reino, para vos dignar revelar-lhes vossa face; — ensinai-nos a fielmente vos servir.
R/. Concedei, ó Deus, revestir-nos de Cristo.
Vós nos adornais com a veste da justiça e da santidade para que saibamos expressar a santidade da Igreja,
vivendo para vós no Espírito Santo; — santificai-nos por
Cristo sempre mais, para cooperarmos também na salvação dos irmãos.
R/. Concedei, ó Deus, revestir-nos de Cristo.
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Vós nos abençoais, sempre, com toda bênção espiritual, em Cristo, até o dia em que venhamos, com vestes
nupciais, ao seu encontro; — dai-nos, por intercessão da
Virgem Maria, o trânsito feliz da morte à vida.
R/. Concedei, ó Deus, revestir-nos de Cristo.
Oração da bênção
O celebrante, de mãos estendidas, acrescenta:
Ó Deus, autor e realizador da santidade, que chamais
os renascidos da água e do Espírito Santo à plenitude da
vida cristã e à perfeição da caridade,
olhai com bondade os vossos filhos, que recebem devotamente este escapulário em honra da bem-aventurada
Virgem Maria, para que se tornem conformes à imagem
do vosso Filho, e possam merecer, pela intercessão da Virgem Mãe de Deus, ao termo feliz do curso de suas vidas,
entrar na alegria da vossa casa. Por Cristo, nosso Senhor.
R/. Amém.
Imposição do escapulário
Em seguida, o celebrante impõe o escapulário aos candidatos, pronunciando as palavras seguintes, ou semelhantes, como no Ritual próprio:
Recebe este hábito com que és admitido(a) na irmandade da família religiosa carmelitana, dedicada à bem-aventurada Virgem Maria de Monte Carmelo, e procura,
com a ajuda da mesma Mãe de Deus, para a glória da Trindade, e o bem da Igreja e dos homens, cada dia revestir-te
de Cristo, que nos remiu com o seu sangue.
R/. Amém.
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Conforme a oportunidade, o celebrante pronuncia uma
só vez, em voz alta, a fórmula da imposição.
Todos respondem juntos: Amém, e aproximam-se do
celebrante para receberem o escapulário.
O celebrante, voltado para os novos irmãos, diz:
Usando este escapulário, fostes recebidos na família
religiosa carmelitana, para servirdes com maior dedicação a Cristo e à Igreja.
E, para que possais alcançar melhor esses fins, eu vos
admito, pelas faculdades a mim concedidas, à participação
de todos os bens espirituais da mesma família religiosa.
Feita a exposição dos deveres e obrigações da irmandade, o celebrante asperge as pessoas com água benta,
nada dizendo.
Conclusão do rito
O celebrante conclui o rito, dizendo:
Deus todo-poderoso vos abençoe com sua clemência
e infunda em vós a sabedoria da salvação.
R/. Amém.
Alimente-vos sempre com os ensinamentos da fé, e vos
faça perseverar em obras santas.
R/. Amém.
Dirija para si os vossos passos e vos aponte o caminho
da paz e do amor.
R/. Amém.
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho † e Espírito Santo.
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Anexo II

Algumas orações comuns

Sinal da Cruz
Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.
Glória ao Pai
Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo.
Como era, no princípio,
agora é sempre. Amém.
Pai Nosso
Pai Nosso que estais nos Céus,
santificado seja o vosso Nome,
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venha a nós o vosso Reino,
seja feita a vossa vontade
assim na terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do Mal. Amém.
Ave Maria
Ave Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco,
bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém
Ao Anjo da Guarda
Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
pois que a ti me confiou a Piedade divina,
hoje e sempre me governa, rege, guarda e ilumina.
Amém.

25

[ cultor de livros ]

Ângelus (no Tempo Comum)
V/. O Anjo do Senhor anunciou a Maria
R/. E Ela concebeu pelo Espírito Santo
Ave Maria...
V/. Eis a escrava do Senhor.
R/. Faça-se em mim segundo a Vossa palavra.
Ave Maria...
V/. E o Verbo Divino encarnou.
R/. E habitou entre nós.
Ave Maria...
V/. Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo
Oremos:
Infundi, Senhor, a vossa graça, em nossas almas, para
que nós, que, pela anunciação do Anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na
cruz, sejamos conduzidos à glória da Ressurreição. Pelo
mesmo Cristo Senhor nosso. Amém.
Rainha do Céu (no Tempo Pascal)
V/. Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia!
R/. Porque Aquele que merecestes trazer em vosso
seio. Aleluia!
V/. Ressuscitou como disse. Aleluia!
R/. Rogai por nós a Deus. Aleluia!
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V/. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia!
R/. Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente.
Aleluia!
Oremos.
Ó Deus, que enchestes o mundo de alegria com a ressurreição do Vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei,
nós vo-lo pedimos, que pela intercessão da Virgem Maria,
Sua Mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por
Cristo, Senhor nosso. Amém
Salve Rainha
Salve, Rainha,
mãe de misericórdia,
vida, doçura, esperança nossa, salve!
A Vós bradamos,
os degredados filhos de Eva.
A Vós suspiramos, gemendo e chorando
neste vale de lágrimas.
Eia, pois, advogada nossa,
esses Vossos olhos misericordiosos
a nós volvei.
E, depois deste desterro,
nos mostrai Jesus, bendito fruto
do Vosso ventre.
Ó clemente, ó piedosa,
ó doce Virgem Maria.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
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Magnificat
A minha alma glorifica ao Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas
as gerações.
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens
e aos ricos os despediu de mãos vazias.
Acolheu Israel seu servo,
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência
para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo.
Como era, no princípio,
agora e sempre. Amém.
Sob a Tua Proteção
À Vossa proteção nós recorremos, Santa Mãe de Deus;
não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessida-
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des, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
Oração a Nossa Senhora do Carmo
Senhora do Carmo, Mãe da Família Carmelitana e
Estrela do Mar, que o Santo Escapulário atraia sobre mim
o Vosso olhar, seja ele o sinal de Vossa especial proteção
nas dificuldades e desafios do Novo Milênio.
Virgem do Carmo, Mãe dos pobres e dos Mártires da
América Latina, assim como ouvistes a súplica de Santa
Teresa Benedita da Cruz e de São Simão, inclinai propício Vossos ouvidos às minhas preces e aos meus pedidos
(fazer o pedido).
Rainha da Paz e Mãe dos Missionários cobri-nos com
o Vosso manto sagrado, revesti-nos com o Santo Escapulário. Graças Vos dou por me haverdes atendido.
Leitura da Visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa
Isabel no Evangelho de São Lucas:
Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às
montanhas, a uma cidade de Judá. 40 Entrou em casa de
Zacarias e saudou Isabel. 41 Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio; e Isabel
ficou cheia do Espírito Santo. 42 E exclamou em alta voz:
Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu
ventre. 43 Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe de
meu Senhor? 44 Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no
meu seio. 45 Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão
39
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de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas!
46
E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor, 47 meu
espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, 48 porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me
proclamarão bem-aventurada todas as gerações, 49 porque
realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo
nome é Santo. 50 Sua misericórdia se estende, de geração
em geração, sobre os que o temem. 51 Manifestou o poder
do seu braço: desconcertou os corações dos soberbos. 52
Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. 53
Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os
ricos. 54 Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, 55 conforme prometera a nossos pais, em favor
de Abraão e sua posteridade, para sempre. 56 Maria ficou
com Isabel cerca de três meses. Depois voltou para casa.

Rezar uma Ave-Maria).
Lembrai-vos
Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria,
que nunca se ouviu dizer que algum
daqueles que tenha recorrido à Vossa proteção,
implorado a Vossa assistência e reclamado o Vosso socorro,
fosse por Vós desamparado.
Animado eu, pois, de igual confiança,
a Vós, Virgem entre todas singular,
como a Mãe recorro; de Vós me valho,
e, gemendo sob o peso dos meus pecados,
me prostro aos Vossos pés.
Não desprezeis as minhas súplicas,
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ó Mãe do Filho de Deus humanado,
mas dignai-Vos de as ouvir propícia
e de me alcançar o que Vos rogo. Amém.
Rosário
Mistérios Gozosos (Segundas e sábados)
1. A Anunciação do Arcanjo à Virgem Maria
2. A Visitação de Maria a Santa Isabel
3. O Nascimento de Jesus em Belém
4. A Apresentação de Jesus no Templo
5. Jesus perdido e achado no Templo
Mistérios da Luz (Quintas-feiras)
1. O Batismo de Jesus no Jordão
2. A auto-revelação de Jesus nas bodas de
Caná
3. O anúncio do Reino e o convite à conversão
4. A Transfiguração de Jesus no Tabor
5. A instituição da Eucaristia
Mistérios Dolorosos(Terças e Sextas)
1. A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras
2. A flagelação do Senhor
3. A coroação de espinhos
4. Jesus carrega a cruz
5. Jesus morre na cruz
Mistérios Gloriosos (Quartas e Domingo )
1. A Ressurreição de Jesus
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2.
3.
4.
5.

A Ascensão do Senhor ao céu
A vinda do Espírito Santo.
A Assunção da Santíssima Virgem
A coroação de Nossa Senhora

Oração no fim do Santo Rosário
V/. Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos:
Ó Deus, que, pela vida, morte e ressurreição do Vosso
Filho Unigênito, nos adquiristes o prêmio da salvação
eterna: concedei-nos, Vos pedimos, que venerando os mistérios do santíssimo Rosário da Virgem Maria, imitemos o
que eles contêm e alcancemos o que eles prometem. Por
Cristo Senhor nosso. Amém.
Ato de Fé
Meu Deus, eu creio tudo o que Vós revelastes e a Santa
Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-Vos nem
enganar-nos.
E, expressamente, creio em Vós, único e verdadeiro
Deus em três pessoas iguais e distintas: Pai, Filho e Espírito Santo; e creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará,
segundo as suas obras, o prêmio ou o castigo eterno. Nesta
fé quero viver e morrer.
Senhor, aumentai a minha fé. Amém.
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Ato de Esperança
Meu Deus, porque sois onipotente, infinitamente misericordioso e fidelíssimo às Vossas promessas, eu espero
da Vossa bondade que, em atenção aos méritos de Jesus
Cristo, nosso Salvador, me dareis a vida eterna e as graças necessárias para a alcançar, como prometestes aos
que praticassem as boas obras, que eu me proponho realizar ajudado com o auxílio da Vossa divina graça. Senhor,
minha esperança, na qual quero viver e morrer: jamais
serei confundido. Amém.
Ato de Caridade
Meu Deus, porque sois infinitamente bom e digno de
ser amado sobre todas as coisas, eu Vos amo de todo o meu
coração, a exemplo de Jesus; e, por vosso amor, amo também o meu próximo como a mim mesmo. Senhor, fazei
que eu Vos ame cada vez mais. Amém.
Ato de Contrição
Meu Deus, porque sois infinitamente bom e Vos amo
de todo o meu coração, pesa-me de Vos ter ofendido e,
com o auxílio da vossa divina graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais Vos tornar a ofender.
Peço e espero o perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém.
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