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 Novena preparatória à canonização de Madre Carmen Sallés 
No dia 21 de outubro de 2012 

 

Introdução: A Congregação das Irmãs Concepcionista Missionarias do 
Ensino está em festa. No ano do centenário de presença 
concepcionista no Brasil recebemos o grande presente da Canonização 
de Madre Carmen Sallés. Manifestemos por meio desta novena nosso 
louvor e gratidão a Deus pelas graças recebida ao longo destes 120 
anos de história da Congregação. Pedimos que inspirados em Carmen 
Sallés, modelo de santidade, busquemos ser, a cada dia, pessoas 
melhores, mais santas e “irrepreensíveis no amor”.  

 

05/10/12 1º Dia: MADRE CARMEN, MULHER DE FÉ.  

Motivação inicial: Desde muito pequena Madre Carmen Sallés 
demonstrava sinais de uma fé firme e decidida. Ela reconhecia nas 
pequenas coisas a manifestação amorosa de Deus. 

L 1- A fé de Madre Carmen a impulsionava a seguir sempre adiante, 
pois sabia que Deus caminhava com ela. 

L2- Neste primeiro dia da novena procuremos algo que possa alimentar 
nossa fé: uma oração, uma leitura bíblica, uma visita ao Santíssimo ou 
outro ato que fortaleça a fé.  
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Salmo (Se possível em dois coros) 

Todos—Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor! 
1— Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou 
me levanto; de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando 
me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos 
conhecidos. 
 
2— Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de 
vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais; se eu descer até o 
abismo, estais presente. 
 
1— Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no 
fim dos mares; mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com 
firmeza a vossa destra. 
2— Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe 
vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de 
modo admirável me formastes! Que prodígio e maravilha as vossas 
obras!  
 
Ave Maria puríssima!  Sem pecado Concebida! 
Santa Carmen Sallés!  Rogai por nós! 

 

08/10/12 2º dia: MADRE CARMEN, MULHER QUE SOUBE AMAR E 
PERDOAR 

Motivação inicial: Neste segundo dia da novena preparatória à 
canonização de Madre Carmen Sallés abramos o nosso coração para 
reconhecer a ação transformadora de Deus no mundo.  
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L 1- O evangelho nos alerta: amar a Deus e ao próximo como a si 
mesmo é o que nos leva à vida eterna. Madre Carmen muito amou a 
Deus a ao próximo, pois via sempre o bem presente no outro, 
compreendia suas falhas e as perdoava.  

L2- Sua capacidade de acolher e perdoar, muitas vezes 
incompreendida, foi um dos sinais do amor que guardava em seu 
coração. Que como Madre Carmen procuremos viver o amor em 
nossas relações, buscando amar o outro como amamos a nós mesmos. 

Salmo( Se possível em dois coros) 

Todos: O Senhor se lembra sempre da Aliança. 

1— Eu agradeço a Deus de todo o coração junto com todos os seus 
justos reunidos! Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem 
todo o amor e admiração! 

2— Suas obras são verdade e são justiça, seus preceitos, todos eles são 
estáveis, confirmados para sempre e pelos séculos, realizados na 
verdade e retidão.  

1— Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua Aliança para 
sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça 
eternamente o seu louvor.  
 
Ave Maria puríssima!  Sem pecado Concebida! 
Santa Carmen Sallés!   Rogai por nós! 
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09/10 3º Dia – MADRE CARMEN, MULHER ACOLHEDORA. 

Motivação inicial: Madre Carmen Sallés, é exemplo de pessoa aberta a 
Deus e aos irmãos. No evangelho de hoje Marta e Maria recebem Jesus 
em sua casa. Como Maria que se coloca aos pés de Jesus para ouvi-lo, 
Madre Carmen buscou estar atenta aos apelos de Deus; por esse 
motivo Deus realizou maravilhas em sua vida.  

1-  Maria, que como diz o evangelho: escolheu a melhor parte que não 
lhe será tirada, é modelo de discípula obediente ao Mestre. Ela ouvia a 
Palavra de Jesus e se comprometia mais com Ele e com sua missão de 
anunciar o Reino.  

2-Madre Carmen estava sempre disposta a ouvir, especialmente aquilo 
que não era dito com palavras; seus gestos de acolhida faziam com que 
aqueles que se aproximavam dela sentissem o “odor de Cristo” ou seja: 
amados por Deus.  

1- Busquemos neste dia ser manifestação do amor de Deus  para 
aqueles que se aproximarem de nós. 

Salmo (Se possível em dois coros) 

Todos — Chegue a minha oração até a vossa presença! 
 
1— Clamo a vós, ó Senhor sem cessar, todo o dia, minhas mãos para 
vós se levantam em prece. Para os mortos, acaso, faríeis milagres? 
Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? 
2— No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os 
mortos a vossa verdade? Vossas obras serão conhecidas nas trevas, 
vossa graça, no reino onde tudo se esquece? 
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1— Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição, minha prece se 
eleva até vós desde a aurora. Por que vós, ó Senhor, rejeitais a Minh 
‘alma? E por que escondeis vossa face de mim?  
 
Ave Maria puríssima! Sem pecado Concebida! 
Santa Carmen Sallés!  Rogai por nós! 
 

10/10 - 4º Dia – MADRE CARMEN SALLÉS, MULHER DE ORAÇÃO 

Motivação inicial: No evangelho de hoje os discípulos pedem a Jesus 
que lhes ensine a orar. Madre Carmen Sallés desde pequena sentia-se 
inclinada à oração. Foi vista inúmeras vezes em profunda 
contemplação diante do crucifixo.  

1- Um dos pensamentos mais conhecidos de Madre Carmen Sallés é: 
Sejam contemplativas na oração e na ação. Este pensamento nos 
ensina que devemos ver em tudo que vivenciamos a ação de Deus e 
devemos agradecer pelas maravilhas que Ele realiza em toda a criação. 

2- Contemplemos nas pessoas e nos acontecimentos a ação salvadora 
e amorosa de Deus. 

Salmo (Em dois coros) 

Todos— O Senhor deu uma ordem aos seus Anjos, para em todos os 
caminhos te guardarem. 
 
1— Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor 
onipotente, diz ao Senhor: “Sois meu refúgio e proteção, sois o meu 
Deus, no qual confio inteiramente”. 
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2— Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que 
destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas 
armas, defender-te.  
1— Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada 
em pleno dia; nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça 
que devasta ao meio-dia. 
2— Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua 
porta; pois o Senhor deu uma ordem a seus Anjos para em todos os 
caminhos te guardarem.  
Ave Maria puríssima! Sem pecado Concebida! 
Santa Carmen Sallés!  Rogai por nós! 
 

11/10/12 - 5º Dia - MADRE CARMEN, MULHER CONFIANTE. 

Motivação inicial: Hoje o evangelho nos fala da importância que Jesus 
dá a nossa oração. Ele nos incentiva a pedir com confiança para sermos 
atendidos pelo Pai celeste: “Portanto eu vos digo, pedi e recebereis, 
procurais e achareis, batei e vos será aberto”. 

1- Madre Carmen viveu totalmente entregue a divina providência. Seu 
lema de vida expressa essa entrega amorosa e confiante: Deus 
proverá!  

2- Somos chamados a confiar na bondade e amor do Pai celeste, 
convictos de que ele nos ama e atende nossas necessidades. 

Salmo (Se possível em dois coros) 

Todos — Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo 
visitou e libertou! 
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1— Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, 
como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos 
mais antigos. 
2— Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos 
nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a 
sua santa Aliança. 
1— E o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos 
do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor em santidade e em justiça 
diante dele, enquanto perdurarem nossos dias.  
 
 
Ave Maria puríssima! Sem pecado Concebida! 
Santa Carmen Sallés!  Rogai por nós! 
 
16/10/12 - 6º Dia - MADRE CARMEN, MULHER PURA. 

Motivação inicial: No Evangelho de hoje Jesus chama atenção dos 
fariseus a respeito da pureza. Enquanto os fariseus estavam 
preocupados com a pureza externa, para Jesus importava a pureza 
interior.   

1- Para Madre Carmen Sallés, a limpeza externa era muito importante 
porém, bem mais importante era a pureza  interior. Ela recomendava a 
suas “filhas” e hoje a cada um (a) de nós: Vivamos com pureza de alma 
e reta intenção no coração. 

2- Procuremos neste dia manter a consciência de que estamos na 
presença de Deus, Ele sabe as intenções dos nossos corações. 
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Salmo (Se possível em dois coros) 

Todos — Senhor, que desça sobre mim a vossa graça! 
 
1— Senhor, que desça sobre mim a vossa graça e a vossa salvação que 
prometestes! 
2— Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em 
vossos justos julgamentos! 
1— Cumprirei constantemente a vossa lei; para sempre, eternamente a 
cumprirei! 
2— É amplo e agradável meu caminho, porque busco e pesquiso as 
vossas ordens. 
1— Muito me alegro com os vossos mandamentos, que eu amo, amo 
tanto, mais que tudo! 
2— Elevarei as minhas mãos para louvar-vos e com prazer meditarei 
vossa vontade. 
  
Ave Maria puríssima! Sem pecado Concebida! 
Santa Carmen Sallés!  Rogai por nós! 
 

17/10/12 - 7º Dia -  MADRE CARMEN, MULHER VIRTUOSA. 

Motivação inicial: No evangelho de hoje Jesus critica os fariseus 
porque eles colocam fardos pesados nas costas dos outros, leis que 
nem mesmo eles conseguiam cumprir. Ao contrario dos fariseus, 
Madre Carmen ensina as virtudes por meio do exemplo. 

1- Aprendemos de Madre Carmen que quando ensinamos com o 
exemplo a educação se torna mais eficaz do que quando ensinamos  
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apenas com palavras. Que hoje nos empenhemos em dar bons 
exemplos em qualquer lugar em que estejamos.  

Todos— Senhor, quem vos seguir, terá a luz da vida! 

1— Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos 
perversos; que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos 
zombadores vai sentar-se; mas encontra seu prazer na lei de Deus e a 
medita, dia e noite, sem cessar. 

2— Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está 
plantada; ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas 
folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. 

1— Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à 
palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o 
caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. 

Ave Maria puríssima! Sem pecado Concebida! 
Santa Carmen Sallés!  Rogai por nós! 
 
 
 
 
 
Dia 18/10/12 - 8º Dia: MADRE CARMEN SALLÉS, MULHER ENTREGUE 
A MISSÃO. 

Motivação inicial: No Evangelho de hoje, Jesus enviou setenta e dois 
discípulos em missão. Ele enviou dois a dois a fim de que um desse 
apoio do outro nos momento difíceis da missão. 
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1- O Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois 
a dois, à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E 
dizia-lhes: “A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por 
isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita”. 

2- A missão Concepcionista se propagou por 16 países. O lema: “ide e 
ensinai” foi a motivação de Madre Carmen que impulsionou a 
missionariedade da Congregação.  

Todos — Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança! 

1 — Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai 
graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai-o! 
2 — Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. 
Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. 

1 — Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua 
herança! Dos altos céus o Senhor olha e observa; ele se inclina para 
olhar todos os homens. 

Ave Maria puríssima!  Sem pecado Concebida! 
Santa Carmen Sallés! Rogai por nós! 
 

 

19/10/12 - 9º Dia: TU ÉS SANTA CARMEN SALLÉS. 

Motivação inicial: A canonização de Madre Carmen Sallés é um sinal 
de que a evangelizar por meio da educação é um caminho de 
Santidade.  Como Carmen Sallés somos chamados a nos “santificar 
na sala de aula”, ou seja, na vida cotidiana. 
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Diz o evangelho de hoje: Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão 
todos contados. Não tenhais medo!  

O reconhecimento da Igreja  da santidade de vida de Madre Carmen 
nos motiva a ser uma presença de qualidade em qualquer lugar que 
estejamos. Sejamos - como nos recomenda Carmen Sallés - presença 
de Maria Imaculada no mundo. 

Todos— Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso Reino glorioso! 
1 — Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos 
com louvores vos bendigam! Narrem à glória e o esplendor do vosso 
reino e saibam proclamar vosso poder!  
2 — Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de 
vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, 
vosso poder, de geração em geração. 
2 — É justo o Senhor em seus caminhos, é Santo em toda obra que ele 
faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca 
lealmente. 
  

Ave Maria puríssima!  Sem pecado Concebida! 
Santa Carmen Sallés!   Rogai por nós! 
 
 

ORAÇÃO A MADRE CARMEN SALLÉS 

Ó Deus, nós vos agradecemos porque nos concedestes a 
canonização de Madre Carmen Sallés. Vós lhe concedestes a 
abundância de vossa graça, um profundo amor a Virgem Imaculada e 
o conhecimento de vossa predileção pela infância e juventude. 
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Fazei de cada um(a) de nós um instrumento dócil às vossas 
inspirações, para que, também, sejamos testemunhas das maravilhas de 
vosso amor. Ajudai-nos a percorrer com Maria, Mãe e Modelo, o 
caminho da fidelidade plena a Cristo e a sua Igreja, servindo com amor 
a nossos irmãos. Amém. 

 

“Sejam como poços que se enchem,  
cada vez mais, de estudo, de ciência, de virtude e oração para depois reparti-los”. 

Carmen Sallés 

 

“Na admirável tarefa da educação, o amor e o carinho aos educandos são 
fundamentais”. Carmen Sallés 

 

 
CONCEPCIONISTAS - 2012 

Cem anos no BRASIL 
Cinquenta anos em Brasília 

 
 
 

www.concepcionistas.com.br 


