
 

 

 

“O Menino Jesus te cubra com suas graças, com suas alegrias e encha 
seu coração com seu santo amor” 

“A palavra se fez carne” Jo 1, 1-4 

No princípio era a palavra, 

e a palavra estava com Deus 

e a Palavra era Deus. 

Ela existia, no começo, com Deus. 

 

Queridas irmãs e amigos devotos de Madre Carmela, 

É com grande alegria espiritual que venho a vós nestas solenes festas  

Natalinas, e e 

m nome da Postulação da Causa da nossa querida Fundadora Venerável 

Madre Carmela Prestigiacomo e minhas Irmãs, desejo-vos um Santo Natal 

do Senhor e um Feliz Ano Novo ! 

Com viva fé tivemos a oportunidade de nos preparar durante o tempo do 

Advento para acolher o Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco, em nossos 

corações. Ouvindo e meditando a Palavra de Deus, fomos iluminados pelo 

mistério da Encarnação da Palavra, que é dom do Amor e cria  em cada 

momento da nossa vida, encontro com Deus. 

Nesta época natalícia, a nossa espiritualidade e missão específicas 

convidam-nos a recordar o legado que nos deixou Madre Carmela. O 

encanto das noites de Natal. A alegre expectativa e a preparação, mesmo 

Feliz Natal e 

Próspero Ano Novo! 



externa, em cada comunidade, cheia de luz e de cantos, para acolher o 

Menino Jesus. 

A encarnação da Palavra de Deus é adoração do cumprimento pleno da 

Vontade do Pai, Jesus vem entre os pobres, fracos, perdidos, para levar luz 

aos que estão nas trevas para trazer Paz e consolação. Os Padres da Igreja 

deixaram um tesouro para nós em suas meditações: 
“A Palavra de Deus ... habitou entre os homens e se fez Filho do homem, para 

habituar o homem a compreender Deus e habituar a Deus a habitar no homem 

segundo a vontade do Pai (Sant 'Ireneo - CIC 53 )”. 

Bendito seja, Deus onipotente, Hoje o Salvador nasceu para nós! 

Nasceu da Virgem Maria Aquele que tem toda a criação em suas mãos. 

Pedimos que nos dê olhos puros para contemplar este grande Mistério e dê 

um rosto de amor ao nosso mundo sedento de paz e de amor. 

Unidas na oração Suor Alba e 

Irmãs do Sagrado Coração do Verbo Encarnado 

 

 

 

 

 

 

Maria SS.ma e Madre Carmela 

Dos Esritos da Veneravel Madre Carmela Prestigiacomo 
 “A Santíssima Tríade me é mostrada com o mais alto  conceitos e no ato da 

Encarnação do Verbo,  ali se manifestou com grande destaque o amor infinito 

de um Deus pelo homem que veio dar seu Filho amado; a humilhação e 

aniquilação do Verbo em se rebaixar para tomar carne humana, e a virtude 

infinita e divina do Espírito Santo em formar do puro sangue de uma Virgem, 

o Corpo de Jesus .... Nesta luz elevada e divina, via como em caratere muito 

“Ele nasceu em um estábulo, privado de tudo; 

viveu na terra necessitado de tudo e morreu na 

cruz desprovido de tudo, escolheu discípulos 

pobres e queria que fossem pobres, para ir ao 

mundo pregar o Evangelho ” 

Madre Carmela 



relevante aquelas preciosas e divinas palavras: “AVE MARIA GRATIA PLENA, 

DOMINUS TECUM”. 

De todas as palavras, pude ver claramente o conceito, o significado, que foi 

representado como o reflexo que o sol faz em um espelho muito brilhante " 

                                                                   Madre Carmela (Vol. II p.198). 

 

 

 Ó Maria, Mãe do Verbo Encarnado, fazei- nos 
dóceis à ação do Espírito Santo! 

 

Dos testemunhos: Cadernos manuscritos do Confessor e Diretor Espiritual 

da Venerável Madre Carmela Sac. Emmanuele Calì (Palermo 1890) 

“Um dia de setembro a Irmã Carmela extasiada, disse-me: acautela-te 

que o Senhor se queixa de ti, porque ainda não acrescentaste ao título 

de Instituto do Sagrado Coração de Jesus, aquele da Encarnação por isso 

não aceite-o com indiferença, do contrário o Senhor o castigará; Já o 

adverti três vezes e ainda não cumpriste a vontade de Deus, porque é 

sua vontade expressa que seja acrescentada ao título do Instituto esta 

característica especial do mistério da Encarnação. Eu respondi: não é 

que eu não queira adicionar esta especificação; mas quando for 

inaugurada outra casa de nosso Instituto, esta de Palermo receberá o 

título de casa da Encarnação. Porém, não entendi que este mistério da 

Encarnação devesse abranger todo o corpo do Instituto e não apenas a 

casa de Palermo, por isso que não o resolvi imediatamente. Mas o 

Senhor amoroso que penetra o espírito e o coração do homem e tudo 

pondera com a sua caridade, permitiu tal circunstância, que me deu a 

oportunidade de acrescentar o título da Encarnação ao do Sagrado 

Coração”. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oração pela glorificação da Venerável Serva de Deus 
Madre Carmela Prestigiacomo 

 

bom 2022! 

Imagem de cera do 

Menino Jesus da 

Venerável Madre 

Carmela de Jesus Roma 

- Casa Geral. 

 


