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Parece-me que a atitude da Virgem é o modelo das almas 
interiores, dos seres que Deus escolheu para viverem de dentro. 
Isto, porém, não a impedia de se entregar ao que era exterior, 
sempre que se tratava de praticar a caridade.

S. Isabel da Trindade, Ct 40
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Editorial

«Foi-lhe dada a glória do Líba-
no, a beleza do Carmelo e do 
Saron; verão a glória do Senhor 
e a beleza do nosso Deus» (Is 
35, 1-2).
A liturgia da Solenidade de Nos-
sa Senhora do Carmo atualiza 
o testamento de Jesus na Cruz 
como maternidade de Maria 
sobre todos os irmãos de Je-
sus e sobre todos os filhos do 
Carmelo. O Carmelo, todo de 
Maria, celebra a beleza espiri-
tual de Maria, como esplendor 
da beleza do nosso Deus. Ma-
ria é bela pela sua união com 
Jesus, o mais belo dos filhos 
dos homens. 
A virgindade é a maior beleza 
de Maria: «Sois ditosa, Virgem 
Maria, gerastes Aquele que 
Vos criou e permaneceis vir-
gem para sempre». A sua ma-
ternidade foi adornada com a 
beleza da graça e da bênção 
de Deus: «Ave Maria, cheia de 
graça, o Senhor é convosco, 
bendita sois Vós entre as mu-
lheres». A beleza da sua san-
tidade chama-nos a ser santos 
no amor, imitando as suas vir-
tudes de Rainha e Formosu-
ra do Carmelo: «Chamai-nos 
para Vós, ó Virgem Imaculada; 
correremos atraídos pelo aro-
ma dos vossos perfumes».
Toda sois formosa, ó Maria. 
«Ela foi verdadeiramente bela 
na sua conceição... bela na sua 
maternidade virginal... bela na 

paixão e morte do seu Filho... 
bela na ressurreição de Cristo, 
com o qual reina gloriosa, parti-
cipando no seu triunfo». 
A beleza imaculada de Maria, 
pela fidelidade à palavra de 
Deus, sob a ação do Espírito 
Santo, encarna admiravelmen-
te o sublime ideal contemplati-
vo e apostólico da Ordem dos 
Carmelitas Descalços. «O que 
mais me faz amar a vocação é 
ver que a vida de uma carmeli-
ta é semelhante à da Santíssi-
ma Virgem».
A Família do Carmelo Tere-
siano percorre o caminho do 
amor formoso com a Mãe do 
Amor formoso e esforça-se por 
seguir o caminho belo da san-
tidade. 
Gozemos da presença de Je-
sus, de Maria, de José e de to-
dos os Santos do Carmelo na 
Eucaristia de Nossa Senhora 
do Carmo: «É muito boa com-
panhia o bom Jesus, para não 
nos apartarmos dela e sua sa-
cratíssima Mãe». «Conduzi-
-vos ao Carmelo para comer-
des dos seus ricos frutos». 

«Nossa Senhora do Carmo,
Nossa Mãe, nossa Rainha,
Deus Vos fez tão bela, ó Mãe,
Que mais beleza não tinha».

Rainha e Formosura do Car-
melo, rogai por nós.

«A beleza do Carmelo»

P. Manuel Reis
Ordem dos Padres

Carmelitas Descalços
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O Curso Bíblico online que o Pe Armindo vai partilhar para um 
melhor entendimento das Escrituras é dirigido aos carmelitas 
seculares e a todos os cristãos desejosos de firmar o seu tes-
temunho de fé. Pede-se a cada comunidade secular a divulga-
ção do cartaz em formato A3 já enviado para informar as pa-
róquias, os Carmelos e/ou Conventos que fiquem mais perto. 
O Curso desenvolve-se ao longo de 15 encontros, um a dois 
por mês à quinta-feira das 18h30 às 20h, de outubro de 2022 
até junho de 2023, sendo este último presencial, na Domus 
Carmeli, em Fátima. Inscrição: 60€ (30€ até 31 de julho e os 
restantes até ao início das aulas).
Mais informações em https://www.seculares.carmelitas.pt

Agenda Litúrgica

Atividades complementares

  7  Santo Alberto da Sicília (1250-1307) 
  9  Santa Teresa Benedita da Cruz – Edith Stein (1891-1942), co-patrona da Europa
12  Beato Isidoro Bakanja, leigo mártir (1885-1909)
16  Beata Maria Sacrário de S. Luís Gonzaga, mártir (1881-1936)
20  Beato Georg Häfner, carmelita secular, sacerdote e mártir (1900-1942)
24  Aniversário da fundação do Mosteiro de S. José de Ávila, o primeiro da Reforma,  
      pela nossa Santa Madre Santa Teresa de Jesus
25  Santa Maria de Jesus Crucificado (1846-1878) 
26  Transverberação do coração da nossa Santa Madre Teresa de Jesus

Agosto2022

  7 Início da Novena a Nossa Senhora do Carmo                                                                          
  7 Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça 
12 Santos Zélia e Luís Martin, pais de Santa Teresinha (séc. XIX)
13 Santa Teresa de Jesus dos Andes (1900-1920)
16 Nossa Senhora do Carmo, Rainha e Formosura do Carmelo
17 Beata Teresa de S. Agostinho e companheiras mártires (+1794)
20 Santo Elias, Profeta e Patriarca da Ordem 
24 Beatas Maria do Pilar, B. Teresa e B. Maria dos Anjos, mártires (+1936) 
27 São Tito Brandsma, mártir (1881-1942)
28 Beato João Soreth (1394-1471)
28     São Pedro Poveda Castroverde, mártir (1874-1936) 

Julho 2022
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A Comunidade Santa Teresa de Jesus 
em Tavira está em festa e quer parti-
lhar com a Comunidade Nacional a sua 
alegria. No domingo dia 19, na igreja 
paroquial de Santiago, durante a Euca-
ristia dominical, celebrada pelo nosso 
Assistente Espiritual Pe Renato Pereira, 
e concelebrada pelo nosso pároco Pe. 
Miguel Neto surpreendeu a assembleia 
dominical com a presença do Carmelo.
A seguir à homilia, da missa votiva de 
Nossa Senhora, quatro membros da 
nossa comunidade fizeram as suas Pro-
messas Definitivas: a Fátima, a Maria 
de Jesus, a Nundina e a Sandra. A co-
munidade sente-se acarinhada pelo seu 
pároco, que teceu rasgados elogios à 
nossa Ordem, que está bem no coração 
da Igreja, e em particular à comunidade 
de Tavira pela resposta sempre pronta 
às suas solicitações. 
Já no dia 27 do mesmo mês a comu-
nidade foi chamada a eleger o seu go-
verno para o triénio 2022/25. O nosso 

Provincial, Pe Pedro Ferreira, depois 
de uma breve exortação ao serviço de 
cuidar, ajudar a crescer e manter unida 
a comunidade lembrou que o mais im-
portante é que nos deixássemos inspi-
rar pelo Espírito Santo. A decisão não 
é nossa, é de Deus que sabe o que é 
melhor para nós. Com este espírito de 
confiança, depois de apresentados os 
livros da comunidade, partimos para as 
eleições. A nossa Presidente é agora a 
Maria de Fátima Sousa e o conselho foi 
eleito conforma a sua proposta: a Nun-
dina Gaspar, a Sandra Nobre e o Rui 
Guerra. A nossa comunidade alegra-
-se de fazer parte desta grande família 
e deseja a todas as comunidades uma 
excelente solenidade da Virgem Santa 
Maria do Monte Carmelo.

Promessas e eleições em Tavira

Comunidades 
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Comunidades 

No passado dia 28 de maio a nossa co-
munidade de Avessadas organizou uma 
caminhada Orante, para a qual convida-
mos vários amigos.
Tendo como tema a encíclica “Laudato 
Si”, onde o Papa Francisco nos cons-
ciencializa e alerta da responsabilidade 
em cuidar da nossa Casa Comum – o 
nosso planeta, e num percurso circular 
de cerca de 12km onde se tinha quase 
sempre em vista o Santuário do Menino 
Jesus de Praga, ponto de partida e che-
gada, metemo-nos ao caminho, explo-
rando e meditando os nossos cinco sen-
tidos através de textos selecionados e 
da belíssima paisagem natural que nos 
envolvia.  
Intercalamos momentos de caminhada 
com momentos de reflexão, com con-
templação, com conversas, sem pres-
sas, sem correrias. Pouco a pouco, fo-
mos mais dentro, ao encontro do nosso 
interior. Passamos por ribeiros, bosques 

e ermidas, oramos junto da nossa Mãe, 
na singular igreja paroquial de Rosém, e 
celebramos a Eucaristia na Santuário da 
Nossa Senhora da Natividade do Cas-
telinho. Apesar do intenso calor que se 
fazia sentir (sim, chegou a ser mais de 
35ºC!), chegamos ao fim com um sorri-
so na face e a alma mais leve, não sem 
antes termos um lanchinho partilhado e 
mais um momento intenso e espiritual-
mente marcante com a extraordinária 
conclusão do Fr. André na mata, junto 
ao poço, em profunda conexão entre to-
dos e com a Terra.
Deixamos a recomendação a quem qui-
ser e puder fazer esta experiência. A sós 
ou em grupo. Podem perguntar pelo ro-
teiro e textos de apoio no Santuário. Nós 
ficamos com uma imensa vontade de re-
petir!
Louvado Sejas, ó meu Senhor!

Caminhada orante em Avessadas
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Reflexão         

“O Carmelita secular está chamado a 
ler a aprofundar estes novos Estatutos.” 
(Preâmbulo) 

Como Carmelita Descalça Secular en-
che-me de gratidão e sentido de respon-
sabilidade o papel especial que o Car-
melo tem tido ao longo da História: como 
tem sido escolhido por Maria e Jesus 
para chamar à oração o povo de Deus. 
Assim tem sido e assim continua. Ao ler 
e reler os novos Estatutos (Estat.), veri-
fiquei que consagram o uso do escapu-
lário (Estat.,§11) e se apoiam nas apa-
rições de Fátima para recomendar que 
rezemos o terço (Estat.,§11). Como 
membro de uma comunidade de Fátima, 
faço uma leitura e reflexão, lendo compa-
rativamente os Estatutos e as Memórias 
da Ir. Lúcia (Mem.L).
A 13 de junho de 1917, Lúcia, aflita, pede 
a Maria: “Queria pedir-lhe para nos le-
var para o Céu.” Maria responde: “Sim, 
a Jacinta e o Francisco levo-os em bre-
ve. Mas tu ficas cá mais algum tempo. 
Jesus quer servir-se de ti para me fazer 
conhecer e amar. Ele quer estabelecer 
no mundo a devoção ao meu Imaculado 
Coração”. E, continua a Senhora tão bo-
nita: “A quem a aceita, prometer-lhe-ei a 
salvação…” (Mem.L, p.175). Tomo o tex-
to legislativo que, mais adiante, diz: como 
“Ordem de Maria, estamos como ela 
abertos às inspirações do Espírito Santo 
para respondermos no presente à vonta-
de de seu Filho Jesus” (Estat.§11). 
Então, para responder a Jesus no pre-
sente, leio que em Tuy, a 13 de junho de 
1929, Maria disse à Ir. Lúcia: “São tantas 

as almas que a justiça de Deus condena 
por pecados contra mim cometidos que 
venho pedir reparação: sacrifica-te por 
esta intenção e ora.” E, mais tarde: “Não 
quiseram atender a meus pedidos (…) 
arrepender-se-ão e fá-la-ão, mas será 
tarde. A Rússia terá já espalhado os seus 
erros pelo mundo, provocando guerras, 
perseguições à Igreja; o Santo Padre 
terá muito que sofrer” (Mem.L, p.196). 
De olhos voltados para o nosso mundo 
e para o Papa Francisco, vejo realizada 
esta profecia de Maria. Mas Deus nun-
ca Se cansa de dar o Espírito que, pelos 
nossos Estatutos, apela à oração: “Tendo 
em conta a proximidade geográfica (…) 
ainda que seja parcialmente, favoreça-se 
a realização de encontros orantes (…) a 
fim de aprofundar a identidade carismáti-
ca e a missão eclesial de toda a Ordem” 
(Estat.,3)
No que respeita a encontros orantes… 
Foi o que aconteceu, a 15 de fevereiro 
de 1926, entre a Ir. Lúcia e um menino 
que ela encontrou no pátio da casa de 
Pontevedra que ela varria. Foi um encon-
tro orante muito, muito terno: a Ir. Lúcia 
ensinou a Ave Maria ao menino. Rezou-a 
com ele. E como ele se calava, a Ir. Lú-
cia recomendou-lhe que fosse à igreja de 
Santa Maria, que ficava próxima, e pe-
disse a Nossa Senhora que lhe desse o 
seu Menino. E quando, dias mais tarde, 
voltou a encontrar o mesmo rapazito, a Ir. 
Lúcia perguntou-lhe: ‘Tens pedido o Me-
nino Jesus à Mãe do Céu?’ Mas Ele res-
pondeu-lhe: ‘E tu? Tens espalhado pelo 
mundo aquilo que a Mãe do Céu te pe-
diu?’ (Mem.L, p.193).

A devoção dos cinco primeiros 
sábados e os novos Estatutos OCDS
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Paro de ler, confundida. Eu não saberia 
que responder a este Menino. Torno en-
tão à leitura dos nossos Estatutos e vejo 
que o Carmelita secular é chamado à 
Eucaristia como alimento espiritual por 
excelência (Estat.,§4), “a dedicar pelo 
menos meia hora à oração silenciosa” 
(Estat,§5) e à meditação da Sagrada Es-
critura” (Estat,§6).  Verifico que os Esta-
tutos propõem: Rezaremos o terço e fa-
remos a memória de Maria aos sábados 
(Estat,§11). E ainda: “celebraremos fre-
quentemente o sacramento da Reconci-
liação” (Estat,§19).
Recordo então que a 10 de dezembro de 
1925, na presença do Menino Jesus, Ma-
ria pediu consolo à Ir. Lúcia. Pediu-nos a 
todos nós que a consolássemos: que du-
rante cinco meses, ao primeiro sábado, 
nos confessássemos, fossemos à Missa 
e comungássemos, rezássemos o terço 
e lhe fizéssemos quinze minutos de com-
panhia, meditando nos quinze mistérios 
do rosário. Prometeu em troca, na hora 
da morte, dar-nos todas as graças neces-
sárias para a salvação (Mem.L, p.192)… 

Faz-me lembrar as promessas associa-
das ao nosso escapulário.
Eucaristia, oração, meditação das Escri-
turas (através dos Mistérios do Rosário), 
oração do terço, confissão frequente… 
Parece que nesse dia Jesus e Maria lan-
çavam os fundamentos dos nossos Esta-
tutos, pois o que os nossos Estatutos nos 
pedem está em grande sintonia com a 
devoção dos primeiros sábados! 
A 15 de fevereiro de 1926, a Irmã Lú-
cia queixou-se ao divino Menino Jesus: 
o confessor dizia-lhe que já havia muito 
quem fosse à Missa e comungasse em 
todos os primeiros sábados, em honra 
de Nossa Senhora e dos quinze misté-
rios do Rosário. Jesus respondeu-lhe que 
preferia que se fizessem estes cinco pri-
meiros sábados com fervor e verdadeira-
mente por amor a Maria e com a genuína 
intenção de consolar o Coração da Mãe 
do Céu, sem esperar retorno (Mem.L, 
p.194). 
“Que peçam a paz ao Imaculado Cora-
ção de Maria, que Deus lha entregou a 
Ela” (Sª Jacinta, em Mem.L, p.130): Ma-

Reflexão         Reflexão         
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A Ordem do Carmo, conhecida desde as 
origens como a Ordem dos Irmãos da 
Bem Aventurada Virgem Maria do Monte 
Carmelo, nasceu na pequena cordilhei-
ra serrana que domina a cidade e porto 
de Haifa no noroeste de Israel. Cerca de 
1207, os eremitas reunidos no monte re-
ceberam uma “forma de vida” comunitá-
ria de Santa Alberto, Patriarca de Jerusa-
lém e construíram um pequeno convento 
com uma capelinha dedicada a Maria. 
O texto desta “forma de vida” está na 
base da Regra primitiva de Santo Alber-
to aprovada pelo Papa Inocêncio IV em 
1247. 
Na tradição das três religiões mono-
teístas, judaísmo, cristianismo e islão, 
o Monte Carmelo é um lugar que se 
evidencia pelo profeta Elias (século IX 
a.C.), o tisbita, porque talvez originário 
de Tisbé, na região montanhosa de Gui-
lead que se encontra hoje no noroeste 
da Jordânia. Nas bíblias cristãs, a his-
tória e a importância de Elias é narrada 
nos Livros dos Reis (1 Rs 17 a 19 e 21; 2 
Rs 1e 2), quando o reino de Israel já es-

tava dividido: reino da Samaria a norte e 
reino de Judá a sul. 
A missão profética de Elias ocorre nos 
tempos históricos do rei Acab (c. de 874 
e 853 a.C) no reino da Samaria. O rei 
Acab tinha casado com Jezabel, filha do 
rei da Fenícia, e os dois prestavam cul-
to a Baal. Elias profetizou anos de seca 
e fome pela infidelidade de Acab ao SE-
NHOR, Deus de Israel. Foi no Monte 
Carmelo que teve lugar a contenda com 
os profetas de Baal e o reconhecimento 
de Acab e do povo que o SENHOR era 
Deus (1 Rs 18, 39). O fim da seca e o 
regresso da abundância no país tinham 
sido anunciados por “uma pequena nu-
vem como a palma da mão” que o servo 
de Elias viu subir do mar (1 Rs 18, 44). 
No início do século XIV, os carmelitas 
já tinham deixado a Terra Santa, após a 
queda do Reino Latino de Jerusalém em 
1291, sob a ocupação dos muçulmanos. 
A Ordem crescia na Europa e procurava 
a sua consolidação e uma justificação 
de ter escolhido Maria como padroeira, 
pois os irmãos não tinham, na origem, 

ria trouxe-nos Jesus, nossa paz, e por 
isso Maria continua a espalhar a paz 
que é Jesus, a paz que só Deus sabe 
dar. Vejo o pedido dos cinco primeiros 
sábados como que entretecido pelo Es-
pírito Santo no texto dos nossos Estatu-
tos. Cinco sábados: podem ser a base, 
o início duma vida de oração. Toco no 
meu escapulário: pelo Carmelo, pelo 
mundo presente, pela Igreja e pelo 
Papa Francisco, farei a vontade a Ma-
ria, que não é outra senão a vontade de 
Jesus. E, tal como tu, Lúcia, minha Irmã 
no Carmelo Descalço, também eu nisto 

não me esconderei. Di-lo-ei a todos (cf. 
Sª Jacinta, em Mem.L, p.130) , apenas 
para te consolar, Mãe, rainha e formo-
sura do Carmelo.
Esta devoção dos cinco primeiros sá-
bados ajuda-nos a todos a organizar 
a nossa vida sacramental e espiritual. 
Praticando os pedidos da Virgem Maria 
à nossa Ir. Lúcia de Jesus e do Imacu-
lado Coração, estaremos também a ser 
fiéis aos pedidos que os nossos Estatu-
tos nos fazem para nos assemelharmos 
cada vez mais a Jesus, ao jeito de Ma-
ria, Sua e nossa Mãe. 

Reflexão  | Os nossos santos       

O Profeta Elias, inspirador do Carmelo
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nenhum fundador carismático, tal como 
aconteceu com as outras ordens religio-
sas fundadas na Idade Média. O carme-
lita inglês John Baconthorp parece ter 
sido o primeiro a interpretar a pequena 
nuvem como a imagem de Maria, que 
se aproximava para fecundar a terra. 
Por meio de Maria, 
o amor de Deus en-
carnou e as chuvas 
da Sua misericórdia 
restauraram todas 
as coisas. Em Elias, 
a Ordem do Car-
mo encontrou um 
guia e inspirador, 
adotando as duas 
aclamações que 
identificam o ideal 
carmelita: «Pelo 
SENHOR vivente, 
o Deus de Israel, a 
quem eu sirvo!» (1 
Rs 17,1; 18,15) e 
«Ardo em zelo pelo 
SENHOR, Deus do 
Universo!» (1Rs 19, 
10.14)
Toda a vida de Elias 
é oração. A atitude 
do profeta, prostra-
do, com a cabeça 
entre os joelhos (1 
Rs 18, 42), reflete 
uma vida de oração, 
centrada em Deus e na interioridade, 
longe das paixões do mundo. Por isso 
a epístola de São Tiago propõe Elias 
como modelo para quem reza (Tg 5,17-
18). No Monte Horeb, após uma longa 
caminhada e momentos de profundo 
desânimo, Elias encontra Deus no mur-
múrio de uma brisa suave, ou num «fio 
de um silêncio sonoro», como diz o ori-

ginal do texto, experiência a que aspi-
ram todos os que buscam o Rosto divi-
no. O trato familiar de Elias com Deus, 
o seu poder sobre a água e o fogo, a 
vida e a morte, testemunham a intimida-
de profunda com o Deus vivo. Seguin-
do a experiência espiritual do profeta, 

a vocação do 
Carmelo é es-
tar na presen-
ça de Deus, ou 
seja, vigiando 
em oração, si-
lêncio e diálogo 
de amor com o 
Deus vivo e in-
tercedendo pelo 
mundo.
Duas vezes o 
SENHOR per-
gunta a Elias o 
que está a fa-
zer no Horeb e 
cada vez o pro-
feta proclama o 
seu zelo arden-
te pelo Senhor. 
Sofre ao ver o 
seu povo honrar 
os falsos deu-
ses e quer tra-
zê-los de volta 
ao verdadeiro 
Deus. O encon-
tro com Deus 

no Horeb não acaba no gozo da con-
templação: Elias é enviado para cha-
mar à conversão ao Deus vivo e único 
e para ungir os reis de Israel e o profeta 
Eliseu. O Carmelo, herdeiro do zelo de 
Elias, recebe de Elias esta chama ecu-
ménica e missionária, que se desenvol-
verá plenamente com a reforma teresia-
na do século XVI.

Os nossos santosReflexão  | Os nossos santos       
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«Itinerários Catecumenais para a vida 
matrimonial» é um documento preparado 
pelo Dicastério para os Leigos, a Família 
e a Vida e publicado no dia 15 de junho. 
Esta iniciativa do “Ano da Família Amoris 
Laetitia” responde ao desejo do Santo Pa-
dre de oferecer caminhos renovados de 
preparação para o sacramento do matri-
mónio. Não apenas para a sua celebra-
ção, mas também para os anos que se 
seguem, quando os recém-casados po-

dem passar por crises e momentos de desânimo. Destacam-se dois novos aspectos: a 
preparação da vocação matrimonial desde a catequese com as crianças, pois a chamada 
à vida familiar cristã é dominante na Igreja; a importância do testemunho de casais cris-
tãos para uma melhor compreensão e aceitação do percurso na vida conjugal. Também é 
previsto um serviço pastoral para o acompanhamento de casais “em crise”. https://press.
vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/06/15/0459/00940.html

Breve e relevante 

No dia 29 de Junho, em que se celebra anualmente 
S. Pedro e S. Paulo, foi publicada a Carta apos-
tólica do Papa Francisco «Desiderio desideravi» 
(«Tenho ardentemente desejado», Lc 22,15) so-
bre a liturgia, que recorda o significado profundo 
da celebração eucarística. É uma meditação para 
compreender a beleza da celebração litúrgica e o 
seu papel na evangelização. A fé cristã, escreve o 
Papa Francisco, ou é encontro com Jesus vivo ou 
não é. «A Liturgia garante-nos a possibilidade de tal 
encontro. Não precisamos de uma vaga recordação 
da Última Ceia: temos necessidade de estarmos 

presentes nessa  simplicidade muito banal». Cuidemos, sim, do «encanto pelo mistério 
pascal», sobre o qual deverá incidir a pastoral de formação litúrgica, de modo a colocar a 
celebração eucarística dominical no centro da vida comunitária. https://www.vatican.va/con-
tent/francesco/es/apost_letters/documents/20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.html
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Mãe querida, nós vos pedimos que continueis a lançar 
o vosso olhar propício sobre o Carmo, sobre a Igreja e sobre a humanidade.
Cobri-nos com o manto da vossa protecção e fortalecei-nos 
na peregrinação da fé. Sede a força suave da nossa fragilidade 
ensinai-nos a docilidade perfeita ao toque delicado do Espírito. 
Ensinai-nos a vossa maneira de amar, de servir 
e guardar no coração as coisas de Jesus. 
Queremos permanecer convosco na escuta da Palavra 
e construir como vós a nossa vida segundo a vontade do Pai.
Pedimos, ó Mãe, que nos dês o vosso silêncio, 
aquele silêncio pelo qual em vós habitou e foi fecunda a Palavra, 
a fim de que semeemos a esperança nas nossas famílias e nossas comunidades 
e levemos ao mundo a luz de Jesus.
Adornai a nossa alma com as vossas graças e virtudes, 
para que sejamos semelhantes a vosso Filho, 
que nos chama a construir o céu na terra 
e a antecipar no tempo as belezas, grandezas e tesouros 
que vós, ó Senhora do Carmo, contemplais e viveis para sempre 
na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
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