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Arcanjo São Rafael é o médico de Deus. Que esta novena 
a São Rafael ajude você a experimentar a presença viva de 
Jesus ao seu lado, de modo especial, se está enfermo, sem es-
perança, passando por um momento de grande sofrimento. 
Esse Arcanjo tão querido também vai levar suas orações ao 
coração de Deus!
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Introdução

Cheguei em casa na hora do almoço, abri o portão da gara-
gem, desliguei o carro e fui direto para a cozinha. “Padre, tem 
um monte de gente na sala, querendo falar com você. Estão 
desesperados. Parece ser coisa grave”, disse-me a funcionária, 
que trabalhava na casa paroquial.

Entrei na sala e a cena me assustou: pessoas chorando, um 
jovem cabisbaixo, sentado no sofá, tristeza e desesperança. 
“Padre, por favor, ajude a gente!”, implorou a mãe do rapaz. 
“Acabamos de sair do hospital. Tivemos uma notícia terrível: 
meu filho, esse que está sentado aí, estava sendo acompanha-
do pelo médico com suspeita de um tumor na cabeça, e o 
tumor maligno foi confirmado agora mesmo. É do tamanho 
de uma laranja. O médico o encaminhou para o Hospital do 
Câncer de Barretos e ele vai ter que passar por uma cirurgia. 
Estamos com medo de ele morrer, padre...”

As pessoas se abraçaram. As lágrimas tornaram-se mais in-
tensas. Fiquei sem palavras. Fizemos, então, um círculo, co-
loquei o jovem ajoelhado no meio, ministrei o sacramento da 
Unção dos Enfermos. Após a oração, segurei o jovem pelas 
mãos e coloquei-o em pé, proclamando: “Creio no Deus da 
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vida. Ele está segurando você no colo dele. Vamos rezar ao 
Arcanjo São Rafael, o Médico de Deus, para permanecer ao 
seu lado durante a cirurgia”.

Alguns dias se passaram. Estava na igreja matriz, atenden-
do as pessoas. De repente, vi aquele jovem vindo na dire-
ção do confessionário, segurando na mão de sua mãe. Meu 
coração acelerou. O que teria acontecido com ele? Quando 
se aproximaram, abraçaram-me com muito carinho. Abri-
ram um sorriso largo. “Padre, muito obrigada! Aconteceu um 
grande milagre, graças às nossas orações naquele dia. Os mé-
dicos abriram a cabeça do meu filho e o tumor estava murcho 
e seco. Não foi preciso fazer nenhum procedimento. Os mé-
dicos ficaram assustados.” Olhei bem nos olhos do rapaz: “Fi-
lho, agradeça a Deus. São Rafael levou suas orações ao mais 
alto dos céus. Jamais deixe de pedir ajuda a esse grande amigo 
que Deus enviou para cuidar de você”.

Que esta novena a São Rafael ajude você a experimentar a 
presença viva de Jesus ao seu lado, de modo especial, se está 
enfermo, sem esperança, passando por um momento de gran-
de sofrimento. Como acompanhou Tobias em sua viagem, 
libertou Sara do demônio e curou a cegueira de Tobit, esse 
Arcanjo tão querido também vai levar suas orações ao coração 
de Deus!
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1O Dia

São Rafael, anjo da saúde

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

Intenção para a novena

São Rafael Arcanjo, este é o primeiro dia da novena em 
vossa honra. Vós sois o Arcanjo que trazeis a cura e a liberta-
ção para todos os vossos devotos. Pedimos, neste momento 
(dizer a intenção). São Rafael, temos fé e sabemos que vós 
intercedereis por nós junto à Santíssima Trindade.

Ladainha

Senhor, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos.

Deus, Pai Celestial, Criador dos Espíritos Celestes,  
tende piedade de nós. 
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Filho, Redentor do mundo, a quem os anjos desejam sempre 
contemplar, tende piedade de nós. 
Deus Espírito Santo, felicidade dos espíritos bem-aventurados, 
tende piedade de nós. 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,  
glória dos santos anjos, tende piedade de nós.

São Rafael, anjo da saúde, rogai por nós. 
São Rafael, um dos sete espíritos que estão sempre  
diante do trono de Deus, rogai por nós. 
São Rafael, que afastais para longe de nós  
os espíritos malignos, rogai por nós. 
São Rafael, fiel condutor de Tobias, rogai por nós. 
São Rafael, que levais nossas preces ao trono de Deus,  
rogai por nós. 
São Rafael, que curastes a cegueira de Tobit, pai de Tobias, 
rogai por nós. 
São Rafael, auxílio nas tribulações, rogai por nós. 
São Rafael, consolo nas necessidades, rogai por nós. 
São Rafael, que tornais felizes os vossos devotos,  
rogai por nós.

Jesus Cristo, felicidade dos anjos, perdoai-nos. 
Jesus Cristo, glória dos espíritos celestes, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, esplendor dos exércitos celestiais,  
tende piedade de nós. 
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Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mudo,  
perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  
atendei-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  
tende piedade de nós.

Rogai por nós, ó glorioso São Rafael,  
Arcanjo da cura e da libertação! 
Ficai sempre conosco,  
para que sejamos dignos de suas promessas. Amém.

Oração

São Rafael Arcanjo, derramai vossos raios curativos sobre 
nós, dando-nos saúde e cura. Guardai nosso corpo e nossa 
mente, livrando-nos de todas as doenças. Expandi vossa be-
leza curativa em nosso lar e em nossos familiares, no trabalho 
que executamos, nas pessoas com quem convivemos diaria-
mente. Transformai nossa alma e nosso ser, para que possa-
mos sempre refletir a luz de Cristo. Amém.

São Rafael, consolo nas nossas necessidades, transformai nossa 
alma e nosso ser para que possamos resplandecer a luz de Cristo 
(repetir três vezes).
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2O Dia

Deus nos fez  
quase iguais aos anjos

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

Salmo 8

Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome  
por todo o universo!

Contemplando estes céus que plasmastes 
e formastes com dedos de artista; 
vendo a lua e as estrelas brilhantes, 
perguntamos: “Senhor, quem é o homem, 
para dele assim vos lembrardes 
e o tratastes com tanto carinho?”.

Pouco abaixo de Deus o fizestes, 
coroando-o de glória e esplendor; 
vós lhe destes poder sobre tudo, 
vossas obras aos pés lhe pusestes:
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as ovelhas, os bois, os rebanhos, 
todo o gado e as feras da mata; 
passarinhos e peixes dos mares, 
todo ser que se move nas águas.

Meditação

“A serpente era o mais astuto de todos os animais dos cam-
pos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: ‘É 
verdade que Deus vos disse: Não comereis de nenhuma das 
árvores do jardim?’. E a mulher respondeu à serpente: ‘Do 
fruto das árvores do jardim, nós podemos comer. Mas, do 
fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: 
‘Não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morre-
reis’. A serpente disse à mulher: ‘Não, vós não morrereis. Mas 
Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se 
abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal’” 
(Gn 3,1-5).

Deus é o autor de nossa vida. Ele nos criou, porque nos 
ama com um amor infinito. Fez-nos menores, um pouqui-
nho, que os anjos, mas nos elevou à dignidade de filhos, por 
meio de Jesus Cristo. Todavia, o diabo, a serpente, semeia 
a soberba em nosso coração, para querermos ser como deu-
ses. Isso já aconteceu com nossos primeiros pais no Paraíso. 
Depois de comerem do fruto, eles sentiram o gosto amargo 
do pecado. Quando abandonamos o Senhor e decidimos 
fazer nossa própria vontade, o orgulho, a autossuficiência 
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nos dominam e passamos a pensar que podemos viver sem 
Deus. A consequência é o vazio e a dor na alma. Peçamos 
a São Rafael que interceda junto a Jesus pela cura e pela 
libertação de todos os males provocados pela soberba em 
nossa vida.

Oração

São Rafael, anjo da saúde, renunciamos, neste momento, 
ao pecado da soberba. Somos filhos preciosos aos olhos de 
Deus. Intercedei por nós, para que não nos afastemos mais 
do Senhor. Que Jesus esteja sempre ao nosso lado, ensinando-
-nos o caminho da humildade e da pequenez. Quantas feridas 
estão sangrando agora dentro de nosso coração, em virtude de 
nosso afastamento de Jesus! Ajudai-nos, São Rafael, a vencer 
todos os males causados por esse pecado em nossa vida.

São Rafael, curai e libertai nosso coração do pecado da soberba. 
Que vivamos como verdadeiros filhos de Deus (repetir três vezes).


