
IMPOSIÇÃO DO ESCAPULÁRIO:  

(Sempre feita pelo Sacerdote) 
 

Senhor Jesus Cristo, Salvador dos homens, † abençoai este 

hábito de Nossa Senhora de Carmo, que, como sinal de 

Consagração a Maria, vai ser imposto ao vosso servo, para 

que pela intercessão de Maria Santíssima, possa alcançar 

maior plenitude de graça.   

 

(Asperge o Escapulário com água benta 

 

IMPOSIÇÃO: 

 

Recebe este santo hábito para que, trazendo-o com 

devoção, te defenda do mal, e te conduza à vida eterna. 

Amém.  

(Coloca-o ao pescoço de cada pessoa) 

 

Participas desde este momento de todos os bens espirituais, 

de que gozam os religiosos do Carmo, em Nome do Pai † e 

do Filho e do Espírito Santo. Amém.  

 

O Senhor que se dignou admitir-te entre os confrades do 

Carmo, † te abençoe; e mediante este sinal de 

Consagração, te faça forte na luta desta vida, e te conduza 

à felicidade eterna. Por Nosso Senhor Jesus 

Cristo. Amém.  

(Asperge o Confrade com água benta) 
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O Escapulário do Carmo 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O escapulário do Carmo é um sinal de consagração à 

Virgem Santa Maria, a quem nos entregamos de todo o 

coração. Nossa Senhora, Mãe de Jesus  e Mãe da Igreja, cuida 

e intercede por nós e pelas nossas necessidades continuamente 

junto da Santíssima Trindade e alcança-nos inúmeras graças 

para a nossa salvação e santificação. Ela é auxílio e proteção 

contra todos os males do corpo e da alma, defesa contra o 

demónio e todos os perigos, mas acima de tudo é o caminho 

mais rápido e seguro para chegarmos a Jesus, o Nosso 

Salvador. 

Consagrar-se a Maria é também pôr-se ao Seu 

serviço, escutar os seus pedidos e conselhos de Mãe e pô-los 

em prática. Em Fátima, Ela pediu-nos oração e penitência pela 



conversão dos pecadores e pela paz no mundo. A reza do terço 

todos os dias é um modo simples de viver esta consagração 

especial à Virgem Maria. Além do Terço, como forma de 

devoção a Nossa Senhora, temos também a consagração a Ela, 

os cinco primeiros sábados e o uso de sacramentais, como por 

exemplo o Escapulário do Carmo. 

Aquele que traz com devoção o Escapulário do 

Carmo participa também de todos os bens espirituais que 

alcança a Ordem Carmelita.  

 

GRAÇAS DO ESCAPULÁRIO: 

 No dia 16 de julho de 1251, Nossa Senhora, 

aparecendo a São Simão Stock, Superior da Ordem do Carmo, 

disse-lhe: «Todo o que morrer com este Escapulário será livre 

do fogo eterno. É um sinal de salvação, uma defesa nos 

perigos e um penhor da minha especial proteção». 

 

As graças do Escapulário são:  
1. Especial proteção de Nossa Senhora durante a vida. 

2. Morte na graça de Deus, isto é, a salvação. 

 

Escreveu o Papa Pio XII a 11 de Fevereiro de 1950: «Não 

é coisa de pequena importância tratar-se da aquisição da vida 

eterna, segundo a tradicional promessa da Virgem 

Santíssima. Trata-se, com efeito, da empresa mais importante 

e do meio mais seguro de a levar a cabo». 

A primeira e principal graça é a da eterna salvação. É 

claro que não teria esta "direito" aquele que, confiado na 

promessa de Nossa Senhora, se entregasse ao pecado e aos 

vícios e recusasse obstinadamente, até no leito da morte, os 

auxílios da Igreja.  

CONDIÇÕES: 

1. Que o escapulário do Carmo, em pano, seja imposto 

uma só vez com a fórmula própria, por um sacerdote.  
Por concessão do Papa S. Pio X, em Dezembro de 

1910, o Escapulário, depois de imposto, pode 

ser substituído por uma medalha benzida, que tenha num lado 

o Coração de Jesus e no outro, Nossa Senhora, em qualquer 

das suas invocações: Carmo, Fátima, Lurdes, Conceição, etc... 

Esta imposição vale de uma vez para sempre. Quer dizer, não 

é necessária nova imposição quando se substituírem por outro 

escapulário ou medalha. Neste caso, a nova medalha e 

escapulário deverão apenas ser benzidos por um sacerdote. 

 

2. Trazer piedosamente e morrer com o Escapulário ou 

medalha que o substitui. 

Por isso o Santo Padre Cruz, tão devoto do Escapulário, e 

que tanto o propagou, costumava aconselhar que o beijassem e 

rezassem três Avé-Marias ao deitar. «O Sagrado Escapulário, 

como veste mariana, é penhor e sinal da proteção de Deus, 

mas não julgue quem o usar poder conseguir a vida eterna, 

abandonando-se à indolência e à preguiça espiritual» (Papa 

Pio XII). 

 

APROVAÇÕES E ESTÍMULOS: 

A devoção ao escapulário foi aprovada por vários Papas. A 

última aparição em Lurdes foi no dia de Nossa Senhora do 

Carmo. Na última aparição em Fátima, a 13 de Outubro de 

1917, os Pastorinhos viram Nossa Senhora do Carmo com o 

Escapulário na mão. Vários Santos foram devotos e apóstolos 

do Escapulário. 

 


