
Novena de Santa Elisabete 

 

“Devemos fazer os outros felizes” 



NOVENA A SANTA ELISABETE 
  
1º DIA - Alegria no cumprimento da vontade de Deus 

 
Oração para se fazer a oferta dos pedidos:  

 Ó Santa Elisabete, eis-nos aqui diante de vós, 
confiante em vossa intercessão. Viemos depositar em 
vosso coração cheio de amor o nosso pedido que 
tanto necessitamos. Olhai para nós que fazemos esta 
novena e alcançai-nos de Jesus as graças que agora 
suplicamos (faça o pedido). De modo particular a paz 
em nossas famílias, dando-nos muita força e 
esperança nas tribulações da vida. Que no nosso 
sofrimento e nas dificuldades, mesmo materiais, não 
percamos nossa fé, nem abandonemos os nossos 
deveres religiosos. Amém. 
 
Efésios, 5,15-17 - "Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa 

conduta: que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios 
que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não 
sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade 
de Deus."  

 
Invocações: Senhor Jesus Cristo, o teu alimento era 
fazer a vontade do Pai. Santa Elisabete seguiu o teu 
exemplo. 
- Faze que por sua intercessão, aceitemos com amor a 
vontade de Deus. Cristo, escutai-nos. 
- Indicai o caminho da tua vontade a todos os homens 
para que possam conhecê-Lo e a aceitá-Lo em suas 
vidas. Cristo, escutai-nos. 
Pai nosso e 3 Ave Maria 
 
Oração: Santa Elisabete, rogai por nós, para que 
possamos imitar-te e em qualquer situação da vida 
nos confiemos a Deus e aceitemos Sua vontade. Nós 
podemos ver somente o presente, Deus, ao contrário, 
vê toda a nossa vida e toda a história do mundo e 
sabe harmonizar uma com a outra, por isso te 
pedimos que nos obtenha a graça de nunca nos opor a 
Sua Vontade e de nos abandonarmos a Ele 
totalmente. 
- Ladainha 
 
Oração final: Ó querida Santa Elisabete, sob a vossa 
proteção queremos nos colocar. Vossa espiritualidade 
nos inspira ainda hoje no seguimento de Jesus. 
Ensinai-nos a acolher com carinho e caridade os 
pobres, os doentes, os abandonados, manifestando a 
eles o imenso amor do Pai. Amém. 
- Estimulai-nos para que tenhamos coragem de estar 
ao lado dos pobres e abandonados, defendendo as 
suas lutas e assumindo as suas dores. Amém. 
Assim como vós, queremos construir a paz, partilhar o 
pão da justiça e distribuir rosas de alegria aos nossos 
irmãos, para que um dia possamos gozar das alegrias 
celestes na presença de Deus. Amém. 
-Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.  

 
2º DIA - Alegria no serviço aos irmãos 

 
Oração para se fazer a oferta dos pedidos:  

 Ó Santa Elisabete, eis-nos aqui diante de vós, 
confiante em vossa intercessão. Viemos depositar em 
vosso coração cheio de amor o nosso pedido que 
tanto necessitamos. Olhai para nós que fazemos esta 
novena e alcançai-nos de Jesus as graças que agora 
suplicamos (faça o pedido). De modo particular a paz 
em nossas famílias, dando-nos muita força e 
esperança nas tribulações da vida. Que no nosso 
sofrimento e nas dificuldades, mesmo materiais, não 
percamos nossa fé, nem abandonemos os nossos 
deveres religiosos. Amém. 
 
Romanos 12,8-13: "Aquele que exerce a misericórdia, que o 

faça com afabilidade. Que vossa caridade não seja fingida. 
Aborrecei o mal, apegai-vos solidamente ao bem. Amai-vos 
mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em 
honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos 
de espírito. Servi ao Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes 
na tribulação e perseverantes na oração. Socorrei às necessidades 
dos fiéis. "  
 

Invocações: Jesus, bom samaritano, Vós curastes as 
feridas dos homens. 
- Concede-nos, por intercessão de Santa Elisabete, 
misericordiosa para com os pobres e que preferiu 
sofrer fome para saciar os órfãos, a graça de servir os 
pobres e aflitos com incansável caridade. Cristo, 
escutai-nos. 
- Ensina-nos a servir e ajudar sempre onde é 
necessário. Cristo, escutai-nos. 
Pai nosso e 3 Ave Maria 
 
Oração: Senhor, Santa Elisabete tive a alegria de vê-Lo 
nos doentes que curava e lavava. Concede também a 
nós, como a Santa Elisabete, a graça de ser próximo 
de todos aqueles que precisam de ajuda, 
especialmente daqueles que são provados pela 
doença e a dor. Amém. 
- Ladainha 
 
Oração final: Ó querida Santa Elisabete, sob a vossa 
proteção queremos nos colocar. Vossa espiritualidade 
nos inspira ainda hoje no seguimento de Jesus. 
Ensinai-nos a acolher com carinho e caridade os 
pobres, os doentes, os abandonados, manifestando a 
eles o imenso amor do Pai. Amém. 
- Estimulai-nos para que tenhamos coragem de estar 
ao lado dos pobres e abandonados, defendendo as 
suas lutas e assumindo as suas dores. Amém. 
Assim como vós, queremos construir a paz, partilhar o 
pão da justiça e distribuir rosas de alegria aos nossos 
irmãos, para que um dia possamos gozar das alegrias 
celestes na presença de Deus. Amém. 
-Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.  



3º DIA – Dar com alegria 
 

Oração para se fazer a oferta dos pedidos:  
 Ó Santa Elisabete, eis-nos aqui diante de vós, 
confiante em vossa intercessão. Viemos depositar em 
vosso coração cheio de amor o nosso pedido que 
tanto necessitamos. Olhai para nós que fazemos esta 
novena e alcançai-nos de Jesus as graças que agora 
suplicamos (faça o pedido). De modo particular a paz 
em nossas famílias, dando-nos muita força e 
esperança nas tribulações da vida. Que no nosso 
sofrimento e nas dificuldades, mesmo materiais, não 
percamos nossa fé, nem abandonemos os nossos 
deveres religiosos. Amém. 
 
2 Coríntios 9,7-9: "Dê cada um conforme o impulso do 
seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus 
ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para 
cumular-vos com toda a espécie de benefícios, para 
que, tendo sempre e em todas as coisas o necessário, 
vos sobre ainda muito para toda espécie de boas 
obras. Como está escrito: Espalhou, deu aos pobres, a 
sua justiça subsiste para sempre"  
 
Invocações: Jesus, Senhor do mundo, tudo vos 
pertence. 
- Dá-nos a coragem de não considerar os vossos dons 
como propriedade, mas de colocá-los à disposição de 
todos aqueles que precisam de nós. Cristo, escutai-
nos. 
- Faze com que cresça em nós a consciência de nossa 
responsabilidade para com o irmão. Cristo, escutai-
nos. 
Pai nosso e 3 Ave Maria 
 
Oração: Santa Elisabete, tu disseste: “Temos de dar o 
que temos com alegria e de bom grado”. Nós temos 
muito e nos alegramos, mas São Paulo na carta aos 
Coríntios diz: “Que tens que não tenhas recebido?”. 
Ajude-nos a colocar a serviço do próximo aquilo que 
recebemos de Deus. Amém. 
- Ladainha 
 
Oração final: Ó querida Santa Elisabete, sob a vossa 
proteção queremos nos colocar. Vossa espiritualidade 
nos inspira ainda hoje no seguimento de Jesus. 
Ensinai-nos a acolher com carinho e caridade os 
pobres, os doentes, os abandonados, manifestando a 
eles o imenso amor do Pai. Amém. 
- Estimulai-nos para que tenhamos coragem de estar 
ao lado dos pobres e abandonados, defendendo as 
suas lutas e assumindo as suas dores. Amém. 
Assim como vós, queremos construir a paz, partilhar o 
pão da justiça e distribuir rosas de alegria aos nossos 
irmãos, para que um dia possamos gozar das alegrias 
celestes na presença de Deus. Amém. 
-Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.  

 

4º DIA - Alegria na serenidade 
 

Oração para se fazer a oferta dos pedidos:  
 Ó Santa Elisabete, eis-nos aqui diante de vós, 
confiante em vossa intercessão. Viemos depositar em 
vosso coração cheio de amor o nosso pedido que 
tanto necessitamos. Olhai para nós que fazemos esta 
novena e alcançai-nos de Jesus as graças que agora 
suplicamos (faça o pedido). De modo particular a paz 
em nossas famílias, dando-nos muita força e 
esperança nas tribulações da vida. Que no nosso 
sofrimento e nas dificuldades, mesmo materiais, não 
percamos nossa fé, nem abandonemos os nossos 
deveres religiosos. Amém. 
 
1Pedro 5,10-11: "O Deus de toda graça, que vos 
chamou em Cristo à sua eterna glória, depois que 
tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos 
tornará inabaláveis, vos fortificará. A ele o poder na 
eternidade! Amém."  
 
Invocações: Senhor Jesus Cristo, na vossa vida terrena 
conhecestes, como nós, a alegria e a dor. 
- Ajuda-nos a não sermos presunçosos nos momentos 
de alegria e desencorajados na dor. Cristo, escutai-
nos. 
- Abrevia o tempo de provação aos sofredores e 
conforta-os com a esperança da felicidade eterna 
junto de Vós. Cristo, escutai-nos. 
Pai nosso e 3 Ave Maria 
 
Oração: Santa Elisabete, obtende-nos a graça de ver a 
luz de Deus nos vários acontecimentos da vida e de se 
voltar, como tu, a Deus com alegria e prontidão. 
Amém. 
- Ladainha 
 
Oração final: Ó querida Santa Elisabete, sob a vossa 
proteção queremos nos colocar. Vossa espiritualidade 
nos inspira ainda hoje no seguimento de Jesus. 
Ensinai-nos a acolher com carinho e caridade os 
pobres, os doentes, os abandonados, manifestando a 
eles o imenso amor do Pai. Amém. 
- Estimulai-nos para que tenhamos coragem de estar 
ao lado dos pobres e abandonados, defendendo as 
suas lutas e assumindo as suas dores. Amém. 
Assim como vós, queremos construir a paz, partilhar o 
pão da justiça e distribuir rosas de alegria aos nossos 
irmãos, para que um dia possamos gozar das alegrias 
celestes na presença de Deus. Amém. 
-Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.  
 

 
 
 
 
 
 



5º DIA - Alegria de viver em Cristo 
 

Oração para se fazer a oferta dos pedidos:  
 Ó Santa Elisabete, eis-nos aqui diante de vós, 
confiante em vossa intercessão. Viemos depositar em 
vosso coração cheio de amor o nosso pedido que 
tanto necessitamos. Olhai para nós que fazemos esta 
novena e alcançai-nos de Jesus as graças que agora 
suplicamos (faça o pedido). De modo particular a paz 
em nossas famílias, dando-nos muita força e 
esperança nas tribulações da vida. Que no nosso 
sofrimento e nas dificuldades, mesmo materiais, não 
percamos nossa fé, nem abandonemos os nossos 
deveres religiosos. Amém. 
 
João 14,23: "Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, 
guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e nós 
viremos a ele e nele faremos nossa morada."  
 
Invocações: Vós, Deus de amor, nos ordenastes amar 
a Vós e ao próximo. 
- Acende em nós o fogo do vosso amor e, de Vós 
inflamados, guia-nos aos irmãos. Cristo, escutai-nos. 
- Faze com que o amor cresça entre os homens para 
que a paz reine entre os povos e em nossas famílias. 
Cristo, escutai-nos. 
Pai nosso e 3 Ave Maria 
 
Oração: Ó gloriosa Santa Elisabete, dotada de 
admirável mansidão, a te recorremos, e por tua 
intercessão, queremos sempre possuir a paz de Deus 
em nossos corações e em nossos lares. Amém. 
-Ladainha 
 
Oração final: Ó querida Santa Elisabete, sob a vossa 
proteção queremos nos colocar. Vossa espiritualidade 
nos inspira ainda hoje no seguimento de Jesus. 
Ensinai-nos a acolher com carinho e caridade os 
pobres, os doentes, os abandonados, manifestando a 
eles o imenso amor do Pai. Amém. 
- Estimulai-nos para que tenhamos coragem de estar 
ao lado dos pobres e abandonados, defendendo as 
suas lutas e assumindo as suas dores. Amém. 
Assim como vós, queremos construir a paz, partilhar o 
pão da justiça e distribuir rosas de alegria aos nossos 
irmãos, para que um dia possamos gozar das alegrias 
celestes na presença de Deus. Amém. 
-Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6º DIA - Alegria na ordem dos valores 
 

Oração para se fazer a oferta dos pedidos:  
 Ó Santa Elisabete, eis-nos aqui diante de vós, 
confiante em vossa intercessão. Viemos depositar em 
vosso coração cheio de amor o nosso pedido que 
tanto necessitamos. Olhai para nós que fazemos esta 
novena e alcançai-nos de Jesus as graças que agora 
suplicamos (faça o pedido). De modo particular a paz 
em nossas famílias, dando-nos muita força e 
esperança nas tribulações da vida. Que no nosso 
sofrimento e nas dificuldades, mesmo materiais, não 
percamos nossa fé, nem abandonemos os nossos 
deveres religiosos. Amém. 
 
Efésios 5,1-2: "Sede, pois, imitadores de Deus, como 
filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o 
exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se 
entregou a Deus como oferenda e sacrifício de 
agradável odor."  
 
Invocações: Jesus, redentor nosso, Vós quereis a 
felicidade dos homens. 
- Ajude-nos, por intercessão de Santa Elisabete, a 
praticar a caridade. Cristo, escutai-nos. 
- Faze com que todos os homens distingam o bem do 
mal e ajam em conformidade. Cristo, escutai-nos. 
Pai nosso e 3 Ave Marias 
 
Oração: Senhor nosso Deus, dai-nos um senso de 
hierarquia de valores, de modo que não nos 
sentiremos superiores aos outros e não temeremos a 
vossa superioridade. Todos temos necessidade de 
uma justa hierarquia de valores para a paz convosco e 
entre nós. Sede vós o nosso auxílio para obter esta 
paz. Amém. 
- Ladainha 
 
Oração final: Ó querida Santa Elisabete, sob a vossa 
proteção queremos nos colocar. Vossa espiritualidade 
nos inspira ainda hoje no seguimento de Jesus. 
Ensinai-nos a acolher com carinho e caridade os 
pobres, os doentes, os abandonados, manifestando a 
eles o imenso amor do Pai. Amém. 
- Estimulai-nos para que tenhamos coragem de estar 
ao lado dos pobres e abandonados, defendendo as 
suas lutas e assumindo as suas dores. Amém. 
Assim como vós, queremos construir a paz, partilhar o 
pão da justiça e distribuir rosas de alegria aos nossos 
irmãos, para que um dia possamos gozar das alegrias 
celestes na presença de Deus. Amém. 
-Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.  
 
 
 
 
 
 



7º DIA - Alegria no amor aos inimigos 
 

Oração para se fazer a oferta dos pedidos:  
 Ó Santa Elisabete, eis-nos aqui diante de vós, 
confiante em vossa intercessão. Viemos depositar em 
vosso coração cheio de amor o nosso pedido que 
tanto necessitamos. Olhai para nós que fazemos esta 
novena e alcançai-nos de Jesus as graças que agora 
suplicamos (faça o pedido). De modo particular a paz 
em nossas famílias, dando-nos muita força e 
esperança nas tribulações da vida. Que no nosso 
sofrimento e nas dificuldades, mesmo materiais, não 
percamos nossa fé, nem abandonemos os nossos 
deveres religiosos. Amém. 
 
Romanos 12,17-21: "Não pagueis a ninguém o mal com o mal. 

Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for 
possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os 
homens. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixai 
agir a ira de Deus, porque está escrito: A mim a vingança; a mim 
exercer a justiça, diz o Senhor (Dt 32,35). Se o teu inimigo tiver 
fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo 
assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça (Pr 
25,21s). Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o 
bem."  
 
Invocações: Ó Pai do céu, Vós fazeis brilhar o sol sobre 
maus e bons e fazeis chover sobre justos e pecadores. 
- Dá-nos a força para amar todos os irmãos e irmãs, 
para perdoar aqueles que nos fazem o mal. Cristo, 
escutai-nos. 
- Dai a todos os homens a força de amarem-se uns aos 
outros, de modo que possa vir a paz sobre a terra. 
Cristo, escutai-nos. 
Pai nosso e 3 Ave Maria 
 
Oração: Ó Deus, que as gloriosas virtudes e obras de 
Santa Elisabete recompensastes com alegrias eternas, 
dai-nos a graça de evitarmos sempre o mal e que 
imitando-a em suas virtudes, possamos chegar a 
felicidade eterna. Amém. 
- Ladainha 
 
Oração final: Ó querida Santa Elisabete, sob a vossa 
proteção queremos nos colocar. Vossa espiritualidade 
nos inspira ainda hoje no seguimento de Jesus. 
Ensinai-nos a acolher com carinho e caridade os 
pobres, os doentes, os abandonados, manifestando a 
eles o imenso amor do Pai. Amém. 
- Estimulai-nos para que tenhamos coragem de estar 
ao lado dos pobres e abandonados, defendendo as 
suas lutas e assumindo as suas dores. Amém. 
Assim como vós, queremos construir a paz, partilhar o 
pão da justiça e distribuir rosas de alegria aos nossos 
irmãos, para que um dia possamos gozar das alegrias 
celestes na presença de Deus. Amém. 
-Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.  
 

 
 

8º DIA - Alegria no encontro com Deus 
 

Oração para se fazer a oferta dos pedidos:  
 Ó Santa Elisabete, eis-nos aqui diante de vós, 
confiante em vossa intercessão. Viemos depositar em 
vosso coração cheio de amor o nosso pedido que 
tanto necessitamos. Olhai para nós que fazemos esta 
novena e alcançai-nos de Jesus as graças que agora 
suplicamos (faça o pedido). De modo particular a paz 
em nossas famílias, dando-nos muita força e 
esperança nas tribulações da vida. Que no nosso 
sofrimento e nas dificuldades, mesmo materiais, não 
percamos nossa fé, nem abandonemos os nossos 
deveres religiosos. Amém. 
 
Eclesiástico 15,1.3.10: "Aquele que teme a Deus 
praticará o bem. Aquele que exerce a justiça possuirá 
a sabedoria. Deus irá alimentá-lo com o pão da vida e 
da inteligência, e ela o saciará com a água salutar da 
sabedoria. Ela se fortalecerá nele e o tornará 
inabalável, porque a sabedoria vem de Deus; louvor a 
Deus acompanha a sabedoria, enche a boca fiel, e lhe 
é inspirada pelo Dominador."  
 
Invocações: Deus nosso Pai, nos criastes para a 
alegria. Todavia, as desilusões e dores nos 
acompanham na vida. 
- Ajuda-nos a acreditar e confiar em Vós nas horas de 
provação. Cristo, escutai-nos. 
- Faze com que os homens, amadurecidos no 
sofrimento, sejam atentos aos sofrimentos dos outros. 
Cristo, escutai-nos. 
Pai nosso e 3 Ave Maria 
 
Oração: Santa Elisabete, concede-nos um pouco da 
tua prontidão no servir. Pedi para nós um coração 
vigilante. O mundo em meio a tantas angústias 
necessita de pessoas que levem alegria. Obtende-nos 
do Senhor a graça de podermos fazer os outros felizes. 
Amém. 
- Ladainha 
 
Oração final: Ó querida Santa Elisabete, sob a vossa 
proteção queremos nos colocar. Vossa espiritualidade 
nos inspira ainda hoje no seguimento de Jesus. 
Ensinai-nos a acolher com carinho e caridade os 
pobres, os doentes, os abandonados, manifestando a 
eles o imenso amor do Pai. Amém. 
- Estimulai-nos para que tenhamos coragem de estar 
ao lado dos pobres e abandonados, defendendo as 
suas lutas e assumindo as suas dores. Amém. 
Assim como vós, queremos construir a paz, partilhar o 
pão da justiça e distribuir rosas de alegria aos nossos 
irmãos, para que um dia possamos gozar das alegrias 
celestes na presença de Deus. Amém. 
-Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.  
 

 



9º DIA - Alegria no serviço ao Senhor 
 

Oração para se fazer a oferta dos pedidos:  
 Ó Santa Elisabete, eis-nos aqui diante de vós, 
confiante em vossa intercessão. Viemos depositar em 
vosso coração cheio de amor o nosso pedido que 
tanto necessitamos. Olhai para nós que fazemos esta 
novena e alcançai-nos de Jesus as graças que agora 
suplicamos (faça o pedido). De modo particular a paz 
em nossas famílias, dando-nos muita força e 
esperança nas tribulações da vida. Que no nosso 
sofrimento e nas dificuldades, mesmo materiais, não 
percamos nossa fé, nem abandonemos os nossos 
deveres religiosos. Amém. 
 
Filipenses 4,4-6: "Alegrai-vos sempre no Senhor. 
Repito: alegrai-vos! Seja conhecida de todos os 
homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não 
vos inquieteis com nada! Em todas as circunstâncias 
apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a 
oração, as súplicas e a ação de graças."  
 
Invocações: Jesus, bom samaritano, Vós nos 
ensinastes a nos alegrar no Senhor. 
- A exemplo de Santa Elisabete, que sempre desejava 
o bem dos outros por isso não pedia nada para si, e 
sim olhava a miséria dos homens e procurava a 
palavra que no momento eles necessitavam, ensina-
nos a não somente ensinar e ordenar mas saber 
estender nossa mão em ajuda ao próximo. Cristo, 
escutai-nos. 
Pai nosso e 3 Ave Maria 
 
- Ladainha 
 
Oração final: Ó querida Santa Elisabete, sob a vossa 
proteção queremos nos colocar. Vossa espiritualidade 
nos inspira ainda hoje no seguimento de Jesus. 
Ensinai-nos a acolher com carinho e caridade os 
pobres, os doentes, os abandonados, manifestando a 
eles o imenso amor do Pai. Amém. 
- Estimulai-nos para que tenhamos coragem de estar 
ao lado dos pobres e abandonados, defendendo as 
suas lutas e assumindo as suas dores. Amém. 
Assim como vós, queremos construir a paz, partilhar o 
pão da justiça e distribuir rosas de alegria aos nossos 
irmãos, para que um dia possamos gozar das alegrias 
celestes na presença de Deus. Amém. 
-Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.  
 


