
Novena de Santa Elisabete 
Cantos 

  

ENTRADA:  

 

 1-Neste hino uma história eu canto, neste hino vamos cantar. A história de Isabel, Elisabete vamos festejar. 

Elisabete nossa padroeira, Elisabete nossa companheira. 

2-Em mil duzentos e sete, ela nasceu na Hungria, seu pai se chamava André, era rei e vibrou de alegria. 

Muito jovem ainda, foi dada em casamento, a Luiz da Turíngia, e dele três filhos gerou. 

3-Sempre muito orante, vivia Elisabete, meditava e escutava o Senhor, até que Deus seu marido levou. Com 

a morte de seu esposo, Isabel a pobreza abraçou. Um hospital construiu, e os doentes ela mesma os serviu. 

4-Sua vida foi de santidade, sua vida foi de doação, hoje nós a celebramos, todos na mesma oração. 

Pedimos, ó Padroeira, ajude-nos a servir, vendo o Cristo vivo, na pessoa de cada irmão.  

 

NA VOSSA REALEZA 

1. Na vossa realeza, Deus quis se revelar servindo a pobreza nos ensinastes amar. 

Todos aqui unidos cantemos numa voz. Santa Elisabete rogai por nós. 

2. Auxilio dos doentes, eleita do Senhor. Humilde, obediente e cheia de amor. 

3. Cheios de esperança, viemos a vós pedir, mais fé e confiança, mais força pra servir. 

 

UNIDOS NESTA CANÇÃO 

Unidos nesta canção, cantemos numa só voz, pedimos Santa Elisabete, rogai por nós. (2x) 

1. Amando sempre a Cristo, que morreu por todos na cruz; Isabel fez o povo feliz, como eleita do Senhor. 

2. Mãe dos abandonados, sem amor, saúde e paz, consolava todos aflitos em nome do Salvador. 

3. Piedosa, sempre orante, abraça a cruz de Jesus; o divino Mestre encarnado que ressuscitou. 

 

MODELO DE VIRTUDE 

Modelo de virtude, sublime Isabel, mostrastes ao mundo, vossa fé, caridade e humildade. 

1.Isabel, vossa humildade foi tão grande, não hesitou em trocar seu trono por uma choupana miserável. 

2. Caridosa sem ter nada, tendo tudo, forte na fé e no amor, vendo no próximo à imagem de Cristo. 

Isabel intercede ao Senhor, pra que possamos servir a seu exemplo, sendo fiéis a Deus no mundo.  

 

 

 

 

LADAINHA DE SANTA ELISABETE 

 
Senhor - tende piedade de nós 

Cristo - tende piedade de nós 

Senhor - tende piedade de nós 

 

Santa Elisabete - rogai por nós 

Amiga de Deus - rogai por nós 

Imagem de Cristo - rogai por nós 

Mãe dos pobres - rogai por nós 

Santa  Elisabete, rogai por nós. 

 

Consoladora dos que sofrem - rogai por nós 

Auxílio dos doentes - rogai por nós 

Amiga das crianças - rogai por nós 

Esperança dos marginalizados - rogai por nós  

Santa  Elisabete, rogai por nós. 

 

Modelo das esposas - rogai por nós 

Padroeira dos benfeitores - rogai por nós 

Serva de Deus - rogai por nós 

Modelo dos humildes - rogai por nós 

Santa  Elisabete, rogai por nós. 

 

Falecida mas sempre viva - rogai por nós 

No luto alegria - rogai por nós 

Pobre mas caridosa - rogai por nós 

Sem ter nada mas tudo tendo - rogai por nós  

Santa  Elisabete, rogai por nós. 

 



Modelo de santidade - rogai por nós 

Eleita do Senhor - rogai por nós 

Administradora dos bens de Deus - rogai por nós 

Refúgio dos pecadores - rogai por nós 

Santa  Elisabete, rogai por nós. 

 

Justa e forte - rogai por nós 

Humilde e obediente - rogai por nós 

Cheia de amor - rogai por nós 

Firme na fé - rogai por nós 

Santa  Elisabete, rogai por nós. 

 

Apóstola ardorosa - rogai por nós 

Submissa à vontade de Deus - rogai por nós 

Paciente no sofrimento - rogai por nós 

Alegre no Senhor - rogai por nós 

Santa  Elisabete, rogai por nós.  

 

Por todos os que vivem longe de sua terra - intercedei 

ao Senhor 

Pelas crianças abandonadas terra - intercedei ao 

Senhor 

Pelos doentes incuráveis terra - intercedei ao Senhor 

Pelos casais em desarmonia terra - intercedei ao 

Senhor 

 

Pelos nossos governantes terra - intercedei ao Senhor 

Pelos ricos e pelos pobres terra - intercedei ao Senhor 

Pelos perseguidos e perseguidores - intercedei ao 

Senhor 

Pelos cristãos separados - intercedei ao Senhor 

 

Para podermos usar retamente os bens da terra - 

intercedei ao Senhor 

Para sermos pacientes - intercedei ao Senhor 

Para alimentarmos os que tem tome - intercedei ao 

Senhor 

Para darmos de beber aos que tem sede - intercedei 

ao Senhor 

 

Para agasalharmos os que não tem roupa - intercedei 

ao Senhor 

Para darmos abrigo aos que não tem lar - intercedei 

ao Senhor 

Para visitarmos e socorremos os doentes - intercedei 

ao Senhor 

Para consolarmos os tristes - intercedei ao Senhor 

 

Para protegermos os órfãos e as viúvas - intercedei ao 

Senhor 

Para sermos fiéis a Deus neste mundo - intercedei ao 

Senhor 

 

P. Qualquer coisa que fizeram a um destes meus 

irmãos  mais pequeninos  

 

T. A mim o fizeram, diz o Senhor. 

 

Oremos: Deus que nos destes em Santa Elisabete um 

exemplo de amor a Vós e aos irmãos, ajudai-nos para 

que possamos ver em cada pessoa o Cristo Vosso 

Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito 

Santo. Amém. 

 

Santa Mãe Elisabete, que o teu espírito continue 

vivendo e m nossos corações! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Devemos fazer os outros felizes” 

(Santa Elisabete) 

 

 

 

 

 

 

Congregação das Irmãs de Santa Elisabete 

 

www.elisabetinas.com 

facebook: @Irmãs Elisabetinas Brasil 

e-mail: irmaselisabetinasbrasil@gmail.com 

 

 

 

http://www.elisabetinas.com/

