
Ó Virgem Maria, Estrela da Manhã, que surgindo do mar e nascendo do céu de Elias, 
torna-se luz que clareia a minha vida, escutai a minha oração.

Que a vossa humildade quebrante o orgulho do meu coração; que a vossa prontidão 
em servir me arranque da preguiça e do egoísmo; que a vossa obediência me leve a 
acolher a vontade de Deus; que a vossa paciência me ajude a enfrentar conante as 
diculdades da vida; que a vossa pureza ordene meus pensamentos, palavras e 
ações ao verdadeiro amor; que a vossa fé dissipe toda dúvida e confusão de minha 
vida; que a vossa esperança afaste todo desespero que me cerca; que a vossa 
mansidão conceda-me um olhar sereno em relação aos outros; que o vosso silêncio e 
oração conduzam-me, por m, a subir o monte da perfeição.

Ó Mãe propícia com os lhos, que defendestes a ordem do Carmelo com vossa 
maternal proteção, vinde em meu auxílio com vosso santo escapulário, protegendo-
me das ciladas de Satanás, afastando os perigos do corpo e da alma, agora e na 
hora de minha morte. E quando eu morrer, buscai-me no primeiro sábado e levai-me 
para o Céu, eu vos suplico, onde viverei convosco, adorando a Santíssima Trindade, 
por toda eternidade.

Valendo-me de vossas promessas maternais, comprometo-me a vos amar, honrar e 
servir, ofertando-vos a minha própria vida. Dessa forma,

Eu, _______________________________________________________________________
consagro-me, de todo o coração, a vós Mãe, Rainha e decoro do Carmelo, tudo o que 
tenho e sou, o que faço e penso, meu passado, presente e futuro.

Entrego-me inteiramente a vós Jesus, pelas mãos amorosas de vossa amada Mãe, 
como coisa de propriedade vossa, para que tenhais, com o Pai e o Espírito Santo, 
inteiro domínio sobre mim, a quem devo amar e servir por toda minha vida. Amém.

Assinatura

Data
____/____/____

Ó
Mãe e Senhora do Carmelo, coloco-me hoje, humildemente aos vossos                    
pés e peço que me recebais como um (a) de vossos (as) lhos (as). Não 
mereço tão grande graça, eu sei, mas é pelos méritos de vosso Amado 
Filho que hoje vos faço esse pedido.
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