
 

CHAMA  DE  AMOR 
DO  IMACULADO  CORAÇÃO  DE  MARIA 

CERIMONIAL  DA  MISSA  

 
DIA  12  DE  CADA  MES 

 
1 =  INTRODUÇÃO: 

 

Nossa Senhora disse à Sua confidente Elizabeth Kildemann, na Hungria: 
 

“Um novo instrumento gostaria de colocar nas suas mãos: é a Chama de 
Amor do Meu Coração.  Com esta Chama cheia de graças, que do Meu Coração 
lhes dou, acendam todos os corações, passando-a de coração em coração.        
O seu fulgor cegará Satanás.  Esse é o fogo de amor da união que alcancei do 
Pai Celestial pelos méritos das Chagas do Meu Filho Santíssimo.” – (13/04/1962) 
 “Estendo o efeito de graça da Chama de Amor do Meu Coração sobre todos 

os povos e nações.   Não só sobre os que vivem na Santa Igreja,  mas sobre 
todas as almas que foram marcadas com a Bendita Cruz do Meu Santo Filho.   
E também sobre os não batizados!” – (16/09/1963  e  06/12/1964) 
“Vamos apagar o fogo com fogo: o fogo do ódio com o fogo do Amor!”         
 

 Atendendo ao pedido de Jesus e Nossa Senhora, nasce na Hungria – país 
comunista na época – o Movimento da Chama de Amor, iniciado com os 12 
primeiros padres do Carmelo, que foram escolhidos por Nossa Senhora, daí 
partiu para o Mundo todo, chegando ao Brasil em 1978.  Nós, de------------------, 
tivemos o privilégio de recebê-la dia -- de ------ de -----.   Ainda conforme pedido 
de Nossa Senhora em fevereiro duas são as Festas: dia 02 – Dia de Nossa 
Senhora das Candeias, Festa principal, e dia 12 que é mundialmente consagrado 
à Chama de Amor .   E, para que todos possam ter acesso a mais este 
instrumento da Misericórdia Divina para a salvação das almas, todo dia 12 de 
cada mês se faz a transmissão da Chama em solene Missa.  
 

 Dando início à nossa Celebração do Amor da Mãe, que se mostra em 
Chamas ardentes, vamos receber a Imagem de Nossa Senhora, Mãe do 
Redentor e Mística Rosa da Santíssima Trindade, com o(s) Círio(s) que traduz  
para nós a Coluna que é Cristo Jesus: caminho, verdade e vida.  Ele(s) vem com 
a chama acesa, chama que foi benta em Cerimônia própria no dia 02 de 
fevereiro , dia de Nossa Senhora das Candeias.  A partir da Benção esta chama 
é a própria Chama de Amor do Coração Doloroso, Imaculado e Misericordioso de 
Nossa Senhora que quer se transmitir a todos nós.  Que Ela acenda nossos 
corações, pois que disse Jesus em março de 1981: “Por que a Chama de “Por que a Chama de “Por que a Chama de “Por que a Chama de 
Amor Amor Amor Amor     da da da da     Minha Minha Minha Minha         Mãe é,Mãe é,Mãe é,Mãe é,     para  para  para  para     vocês, vocês, vocês, vocês,     o o o o     que que que que     foi foi foi foi     a a a a     Arca Arca Arca Arca     para para para para     Noé.”Noé.”Noé.”Noé.”   
 Entoemos, com fervor, nosso canto de entrada em festiva recepção.  

 
 

2 = PROCISSÃO  DE  ENTRADA: 
 

A –   Turíbulo / Naveta / Cruz / Castiçais apagados  – bom espaço  –  
Imagem / Círio aceso – espaço  – Acólitos e Ministros / Celebrante.   
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B – Chegada a Procissão no Altar: 
● cada um toma sua posição no Presbitério; 
● colocar a Imagem de Nossa Senhora e o(s) Círio(s) no lugar preparado; 
● acender, no Círio, os Castiçais do Altar; 

 

3 = MISSA  SOLENE 
● incensamento e cantada conforme Rubricas do Missal; 
● Homilia referente às leituras do dia e sobre a Misericórdia do evento; 
● antes da Benção final proceder à Cerimônia da Chama de Amor. 
 

4 = CERIMÔNIA  DA  CHAMA  DE  AMOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C = Nós somos os apóstolos dos tempos finais e formaremos o grande 
calcanhar de Nossa Senhora que esmagará a Serpente, que é o 
Demônio.   “No final Meu Coração Triunfará”, disse a Mãe. Amém ?  

 

Ladainha da Chama de Amor 
 

● Coração Imaculado de Maria, que estais constantemente abrasado de Amor 
por Deus e pelos homens,  R =  rogai por nós  

 

● Que a Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria abrase as nossas 
almas,                              R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que induza os nossos corações um perfeito amor a Deus, 
R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  

 

● Que acenda em nossos corações um sincero amor ao próximo,  
R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  

 

● Que a Chama transbordante de Amor de Nossa Mãe Santíssima seja a 
fonte luminosa das famílias! R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que a Chama de amor do Seu Coração Materno também inflame as 
almas das crianças!  R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que a luz do Coração Imaculado nos mostre o caminho!  
R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  

 

● Que por Sua Chama de Amor andemos no caminho luminoso!  
R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  

 

● Que na Chama de Amor do Seu Coração reconheçamos o sentido da 
vida!                        R= Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que a Chama de Amor do Seu Coração queime em nossas almas, os 
pecados e converta os pecadores!  

R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que Sua Chama de Amor fortifique o nosso esforço na prática do bem! 
R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
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● Que possamos transmitir a Chama de Amor de Nossa Mãe Santíssima 
aos nossos irmãos!  

R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que a Chama de Amor da Nossa Mãe Santíssima ilumine a obscuridade 
de nossas almas!      R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que a Chama de Amor da Nossas Mãe Santíssima torne fervorosas as 
almas tíbias!             R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que a Chama de Amor do Seu Coração enterneça os corações 
petrificados!             R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que a Chama de Amor do Seu Coração desperte os indiferentes!  
R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que a Chama de Amor do Seu Coração entusiasme as Almas 
Apostólicas!             R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que a Chama de Amor, que surgiu no Coração Imaculado, alcance 
todos os homens!     R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que a Chama de Amor da Nossa Doce Mãe faça arder nossa lama no 
Amor de Deus!         R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que a Chama de Amor do Seu Coração extinga o fogo do ódio!  
R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  

 

● Que a Chama de Amor de Nossa Virgem Mãe ilumine a mente dos 
dirigentes de todos os povos !  

R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que conservemos a Chama de Amor, recebida do Coração Imaculado, 
até o fim de nossas vidas!  

R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que a suave luz da Chama de Amor nos faça avançar ruma ao Céu!  
R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  

 

● Que a Chama de Amor do Coração Imaculado nos ilumine na hora da 
morte!                     R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que a Chama de amor, que brota sem cessar do Coração Imaculado, 
resplandeça sobre nós!  

R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

● Que a Chama de Amor do Coração Imaculado brilhe o quanto antes 
sobre todo o mundo!  R = Atendei-nos, oh! Deus e Senhor Nosso!  
 

C = São José!  Assim como procurastes abrigo para a Virgem Maria, em Belém, 
ajudai-nos também a achar um refúgio para a Chama de Amor do Coração 
Imaculado, nos corações dos homens! 

A = Amém.  
 

A = "Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da 
Vossa Chama de Amor,  agora e na hora de nossa morte.  Amém."  
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C = BENÇÃO  DAS  VELAS  (Benção traçando o sinal da       com  Água Benta)  
 

Nossa Senhora obteve do Pai a grande graça da Chama de Amor 
pelo merecimento das cinco Chagas de Jesus.  Em reparação à 
Elas vamos adorá-las benzendo as velas invocando-as com cinco 
sinais de Cruz. (   )         

 
1 = Adoremos a Chaga da Mão Direita de Jesus. 

      Mão que abençoa e ensina a abençoar. 
      Que sejamos uma benção uns para com os outros. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  AMÉM ! 
 

2 = Adoremos a Chaga da Mão Esquerda de Jesus. 

       Mão que pregada ao lenho da Cruz, ajudou a segurar  Seu 
Santo Corpo.  Entreguemos a Jesus nossas mãos para que, 
com Ele, sejam instrumentos de Misericórdia  e  juntos 
colhamos frutos agradáveis à Deus. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. AMÉM ! 
 

3 = Adoremos a Chaga do Pé Direito de Jesus. 

      Entreguemos à Ele nossa caminhada para que nossa 
peregrinação neste mundo seja em conformidade com Sua  
Santa vontade. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. AMÉM !  
 

4 = Adoremos a Chaga do Pé Esquerdo de Jesus. 
       Que o sangue derramado por Cristo Jesus lave todo pecado 

e que nossos pés trilhem sempre o caminho do bem, da 
verdade e da paz. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  AMÉM ! 
 

5 = Adoremos a Chaga do Coração Transpassado de Jesus. 

       Entreguemos à Ele, através da Chama de Amor do Imaculado 
Coração de Maria, todo o Corpo Místico da Igreja para que seja,  
realmente, Una, Santa, Católica e Apostólica, sob o comando do 
Santo Padre o Papa.  

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  AMÉM ! 
 
C =          INCENSAMENTO  DA  IMAGEM / CÍRIO  E  DAS  VELAS  BE NTAS. 
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C = ORAÇÃO  AO  ESPÍRITO  SANTO:  
● Espírito Santo enchei os corações de Vossos fiéis e acendei neles o fogo do 
Vosso Amor. Enviai Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da 
Terra. 

● Oremos:  “Deus, que instruístes os corações de Vossos fiéis com a Luz do 
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o 
mesmo Espírito e gozemos sempre de Sua consolação. Por Cristo Senhor nosso” 

A = Amém !   
 

C = Oração da Unidade que Jesus ensinou para caminharmos juntos com Ele:  
 

A = “Nosso Senhor Jesus, uni nossos passos aos Vossos para caminharmos juntos,  
colocai nossas mãos nas Vossas para recolhermos juntos,  fazei nossos corações 
bater em uníssono com o Vosso,  fundi nossas almas na Vossa para sentirmos os 
Vossos sentimentos,  uni os pensamentos dos nossos espíritos aos Vossos,  fazei 
que os nossos ouvidos escutem com os Vossos no silêncio,  elevai nossos olhares 
ao Vosso para se fundirem,  e fazei nossos lábios,  em união com os Vossos,  
implorar a misericórdia do Pai Eterno.   Amém!” 

 
 

A = “Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as mulheres 
e  bendito é o fruto de Vosso ventre: Jesus.   Santa Maria,  Mãe de Deus,  rogai por 
nós pecadores e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da 
Vossa Chama de Amor,  agora e na hora de nossa morte. Amém !”  

 

C = TRANSMISSÃO DA CHAMA:  Nossa Senhora disse a Elizabeth Kindelmann, 
na Hungria, dia 13 de abril de 1962 – uma Sexta-Feira Santa: 

 

“Há tantos pecados no mundo, minha filha carmelita.  Ajuda-Me 
a salvá-lo! Eu ponho um raio de luz nas tuas mãos: é a Chama de 
Amor do Meu Coração.  Recebe com carinho a Chama de Amor 
do Meu Coração e passa aos outros, Minha filha !” ...   “Toma,  
Minha filha,  esta Chama.   Tu és a primeira (pessoa ) a quem 
entrego.  É a Chama de Amor do Meu Coração.  Acende com ela o 
teu coração e passa aos outros !” 
(acender uma vela no Círio e rezar a Oração de transmissão:) 

 

● “Em nome de Nossa Senhora deposito em vossas mãos este Raio de Luz 
que é a Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria.  À esta Chama 
acrescenta vosso amor e passe-a, pelo menos, para mais uma pessoa 
durante vossa vida. Amém !” -(depois de passar a Chama para alguém, continuar:)  

● “Os  marcados  com  este  selo  serão  salvos. 
Estes  povoarão  os  novos  céus  e a  nova  Terra”  - disse Nossa Senhora. 

 

● Ao recebermos a vela, que fora acesa no Círio da Chama de Amor do 
Imaculado Coração de Nossa Senhora, devemos acendê-la em nosso 
coração  e assim seremos o que Jesus nos pediu: sermos LUZ para o mundo.  
Nossa luz deve brilhar aos olhos daqueles que estão na escuridão, para que 
encontrem o Verdadeiro Caminho: JESUS !   Então seremos, realmente, 
marcados pelo Selo da Mãe Santíssima, como Ela prometeu.  Amém??? 

 

● (Conforme a conveniência o Padre pode pedir: falem com Nossa Senhora por 
um momento, depois apaguem a vela e podem acender q uando forem rezar ) 

 

C =        BENÇÃO  FINAL  E  DESPEDIDA  DA  ASSEMBLEIA . (com a Imagem) 
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CERIMONIA  DE  BENÇÃO   DO  FOGO  E  DO  CÍRIO  DIA  02  DE  FEVEREIRO 

 

Hoje a Igreja inteira celebra tríplice festa:  
● Apresentação do Menino Jesus no Templo;  
 

● Purificação de Nossa Senhora, por ser o dia em que Maria Santíssima, em 
obediência à Lei Mosaica, se apresentou no Templo 40 dias após o 
nascimento de Jesus; e  

 

● Nossa Senhora das Candeias (luz) em que são bentas as velas (candeias) 
símbolo de Jesus Cristo que, apresentado a Deus no templo de Jerusalém, foi 
saudado pelo santo velho Simeão, “como luz para iluminar as nações, e para a 
glória do povo de Israel.” - (Lc 2. 29-33).   E Jesus confirmou: Eu sou a luz do mundo; 
aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. - (Jo 8. 12) 

 

1 = BENÇÃO  DO  LUME  -  (sacerdote devidamente paramentado) 

A = O acendimento do fogo que formará o lume para acender o Círio da Chama 
de Amor pode ser feito de forma simples e de forma mais significativa, para 
preservação da pureza do sentido do ato: 
● = FORMA  SIMPLES : 

Com palhas de ramos bentos na Quarta-Feira de Cinzas faz-se fogo 
acendendo com fósforo (preferencialmente) ou outro meio digno. 

● = FORMA  MAIS  SIGNIFICATIVA : 
Com palhas de ramos bentos na Quarta-Feira de Cinzas faz-se fogo a partir 
de atritos entre duas pedras (os Escoteiros sabem como fazer) ou pela 
concentração de raios solares por meio de lupa comum ou d’água. 

B = O Sacerdote benze o lume (fogo ) conforme Oração própria traçando o sinal 
da cruz aspergindo Água Benta no momento indicado na Oração: 

 

S = A nossa proteção está no Nome do Senhor. 
R = Que fez o céu e a Terra. 
S = O Senhor esteja convosco. 
R = E contigo também. 
S = Oremos: 

       Ó Deus, pelo Vosso Filho, que é pedra angular da Igreja e sol que 
ilumina todas as nações haveis derramado no coração dos Vossos fiéis o 
luminoso fogo da Vossa Misericórdia, SANTI      FICAI este lume tirado dos 
elementos de Vossa criação para nosso uso,  aqui significando a Chama de 
Amor do Imaculado e Misericordioso Coração de Maria,  Mãe de Vosso 
Filho Unigênito Jesus Cristo e nossa Mãe, como um novo instrumento 
colocado à nossa disposição para ajudar na salvação das almas,  grande 
graça,  esta,  obtida de Ti pelo merecimento das cinco chagas de Jesus,  
Vosso diletíssimo Filho,  e pela qual nossos corações serão inflamados de 
amor e será a chama do fogo da caridade e da concórdia com o qual 
haveremos de apagar o fogo do ódio, que passando de coração em 
coração,  seu fulgor cegará Satanás e frustrará seus planos.  Pelo mesmo 
Cristo,  Senhor nosso,  na unidade do Espírito Santo.   AMÉM !!! 
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● O Sacerdote benze, traçando o sinal da cruz, cinco grãos de incenso orando:  
 

“Sê aben    çoado por Aquele em honra de quem serás queimado.  
Amém !” 
 

● Depois põe os cinco grãos de incenso bentos no fogo do lume orando: 
 

       “Deus onipotente receba estes cinco grãos de incenso em honra das 
cinco santas chagas gloriosas de Vosso Filho Unigênito, Jesus Cristo, 
pelas quais fomos todos redimidos e, pela sua fumaça, suba até Vós as 
nossas súplicas de conter os dardos inflamados do inimigo de nossa alma.  
E por onde quer que for levada esta Chama, sinal de Vossa Misericórdia 
através do Imaculado Coração de Maria, cedam todos os artifícios do 
demônio à virtude e à presença da Vossa divina Majestade.”  Pelo mesmo 
Cristo,  Senhor nosso,  na unidade do Espírito Santo.   AMÉM !!!      

 

"E, da mão do anjo, a fumaça dos perfumes subiu diante de Deus, 
juntamente com as orações dos santos."  -  (APO  8, 4)  

 
2 = BENÇÃO  DO  CÍRIO 
 

“Senhor Deus, Pai todo-poderoso, luz inextinguível e criador de toda luz, 
Vos digneis, em Vossa venerável bondade, abençoar  +  e santificar   .      
esta cera, obra das abelhas, criatura Vossa, que veio formar este Círio no 
qual um brilhante lume sagrado vai acender em obsequio da 
Misericórdia Divina.  Infundi nele copiosa efusão da Vossa graça para 
que, aceso com o lume hoje abençoado e consagrado em honra à 
Imaculada Conceição como Nossa Senhora das Candeias, resplandeça 
nele a misteriosa presença da Chama de Amor do Imaculado Coração de 
Maria e onde quer que chegue uma parcela deste mistério arda 
permanentemente o amor no coração dos seus portadores, dissipe as 
trevas e expulsa seja a maldade do demônio enganador, e dê lugar à 
presença do poder da Chama de Amor d’Aquela que é Mãe de Vosso Filho 
Único.   Por Cristo Senhor nosso na unidade do Espírito Santo.   Amém ! 

 
● O Sacerdote acende o Círio diretamente no lume ou acende uma vela benta no 

lume e com esta o Círio depois de bento. 
 

 
  HINO  DE  NOSSA  SENORA  DAS  CANDEIAS 

 

Das Candeias oh Virgem Celeste 
Nossos votos recebei,  
Por nos filhos queridos  
Fervorosa  intercedei 

                   = 1 =                                                           = 2 = 
Das graças pleno tesouro, 
só Ela possui formosa; 
das candeias os prodígios 
pura fonte deleitosa.  

Cantemos hoje, elevado, 
os louvores de Maria, 
Seu grande nome exaltemos 
em jubilosa harmonia.  
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NOSSA  SENHORA  DA  CANDEIA  

 

“Virgen  de  la  Candelaria”  -  Tenerife 

   A Virgem da Candelária, ou da 
Luz, apareceu em uma praia na 
ilha de Tenerife (Ilhas Canárias, 
Espanha ) em 1400. Os 
guanches, nativos da ilha, ficaram 
com medo d’Ela e tentaram 
atacá-La, mas suas mãos ficaram 
paralisadas.  A imagem foi 
guardada em uma caverna, onde, 
séculos mais tarde, foi construído 
o Templo e Basílica Real da 
Candelária Nossa Senhora da 
Luz, tradicionalmente invocada 
pelos cegos - como diz o Padre 
António Vieira no seu Sermão 
do Nascimento da Mãe de 

Deus: «Perguntai aos cegos para 
que nasce esta celestial Menina, 
dir-vos-ão que nasce para 
Senhora da Luz [...]» -  tornou-se 
particularmente cultuada em 
Portugal a partir do início do 
século XV.  

 
Segundo a tradição, o português: Pedro Martins, muito devoto de Nossa Senhora, 
descobriu uma imagem da Mãe de Deus por entre uma estranha luz,  no sítio de 
Carnide, no termo de Lisboa.   Aí construiram um convento e igreja, à Ela 
dedicados, sob patrocínio da Infanta D. Maria, filha de D. Manuel I  e  Da. Leonor 
de Áustria.   A devoção cresceu com a expansão do Império Português.  =21 / 22= 


