
Serva de Deus 
Carmen Hernández Barrera 

Iniciadora com Kiko Argüello do Caminho Neocatecumenal 

 Nasce em Ólvega (Espanha), em 24 de novembro de 1930. Passa sua 
infância em Tudela (Espanha). Desde menina sente a vocação missionária 
sob a influência do espírito de São Francisco Xavier. Estuda Ciências 
Químicas na Universidade de Madri. Durante alguns anos participa do 
“Instituto de Missionárias de Cristo Jesus” e estuda Teologia em Valência 
(Espanha). Em 1964 conhece Kiko Argüello na favela de “Palomeras 
Altas” de Madri. E depois de anunciar o Evangelho aos pobres com os 
quais vivem, o Senhor os leva a uma síntese teológico-catequética baseada 
na Palavra de Deus, na Liturgia e na Comunidade, que será a base do 
Caminho Neocatecumenal, cujo Estatuto foi aprovado pela Santa Sé em 
2008. O então Arcebispo de Madri, Dom Casimiro Morcillo, anima-os a 
difundi-lo nas paróquias. Durante mais de 50 anos, acompanhada de Kiko 
Argüello, deu sua vida anunciando o Evangelho no mundo inteiro. Tinha 
um amor imenso a Jesus Cristo, à Igreja e à Virgem, ao Papa, à Liturgia, à 
Sagrada Escritura e às raízes hebraicas do cristianismo. Morre em Madri 
em 19 de julho de 2016. 

ORAÇÃO PARA A DEVOÇÃO PRIVADA 
Para pedir graças e favores por intercessão de Carmen Hernández 

Ó Senhor, 
que, elegendo a serva de Deus Carmen Hernández 
como coiniciadora do Caminho Neocatecumenal, 

lhe concedeste um grande amor a Jesus Cristo e à 
Igreja, 

às Sagradas Escrituras e à oração litúrgica, 
zelo ardente pelo anúncio itinerante do Evangelho 

e a fidelidade a ti na prova da cruz; 
concede-me, por sua intercessão, 

ser fiel ao batismo que recebi 
e, se for da tua vontade, a graça que te peço. 

Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

De acordo com os decretos de Urbano VIII, em nada se 
pretende impedir o juízo da autoridade da Igreja.  

COM LICENÇA ECLESIÁSTICA. 

Para comunicar graças e favores por intercessão de Carmen 
(no Brasil): causadecarmenhernandez@gmail.com 
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