NOVENA
A São Rafael Arcanjo

Médico de Deus, Guia dos viajantes, Consolador das famílias atribuladas, Mediador
do matrimônio cristão, Modelo dos verdadeiros adoradores de Deus, Caridoso protetor
das almas.
Festa: 24 de Outubro.
Explicação
Conhecemos o arcanjo São Rafael pelo livro de Tobias. O seu papel de maravilhoso
médico e de companheiro de viagem do jovem Tobias faz que seja invocado nas
viagens e nos momentos difíceis da vida. A missa, ao mesmo tempo que canta a
intervenção providencial dos anjos na nossa vida, convida-nos a ver igualmente neles
perpétuos adoradores que vivem continuamente na presença da majestade de Deus.

Novena
ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS
Oh! Glorioso Arcanjo São Rafael, que estais presente ante o trono do Altíssimo. Eu,
vosso indigno devoto, me humilho em vossa presença. Conhecendo por uma parte
minha indignidade, e por outra vossa ardente caridade, vos suplico do íntimo do
coração, que digneis escutar os meus humildes rogos e apresente-os ante o Senhor
para obter por vossa mediação os favores que solicito nesta novena. Mas se minha
súplica não há de contribuir para maior glória de Deus e salvação da minha alma,
rogo-vos, oh! Meu Celestial protetor, mostrai a graça que me há de conduzir com mais
segurança à eterna salvação. Não olheis tanto para os meus desejos, quanto ao bem
de minha alma. Cheio de inteira confiança em Vós; espero alcançar o que solicito
pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo
pelos séculos dos séculos. Amém.
Pedir as graças que se desejam.

INVOCAÇÃO
Oh! Glorioso Arcanjo São Rafael, lembra-te de seus devotos, em todas as partes e
sempre peça por nós, ao Filho de Deus.
(Rezar nove vezes Glória ao pai, em honra dos nove coros angélicos).
ORAÇÃO FINAL
Glorioso Arcanjo São Rafael, celeste mensageiro destinado por Deus para nos servir
de guia na peregrinação desta vida, para nos defender contra as ciladas do demônio
e para curar as enfermidades da nossa alma e do nosso corpo. Nós invocamos vossa
poderosa intercessão, seguros de que alcançareis por nós e nossas famílias aquelas
graças singulares que dispensastes na santa casa de Tobias.
Bem sabeis piedoso Arcanjo, que nossa viagem do tempo à eternidade, está
cercada de perigos, e que o demônio, como leão rugindo, nos persegue para causar
profundas feridas em nossas almas, até apagar nelas, se for possível, a luz salvadora da
fé. Vinde, pois, em nosso auxílio, e dignais ser nosso inseparável companheiro. Dirigi
nossos passos ao caminho dos mandamentos divinos fazendo que nossos olhos
estejam sempre abertos ao sol da verdade; procurando os remédios mais eficazes
para curar e encher de fervor nosso espírito. Ensina-nos, oh! Poderoso arcanjo, a
vencer a Satanás com as armas poderosas da oração, da vigilância e da
mortificação dos nossos sentidos.
Consolide em nossas famílias o reinado da fé, a prática constante da piedade, o
espírito de união e o exercício da santa caridade em favor dos pobres e dos nossos
queridos mortos, a fim de que eles recebam do céu abundantes bênçãos que, por
mediação vossa derramou Deus sobre o lar de Tobias.
Não nos abandoneis, pois, oh! Santo Arcanjo! Vigiai sempre ao nosso lado para que
nossos passos sejam sustentados por vós, todas as vezes que sintamos desfalecidos na
penosa e difícil jornada da vida. Nosso Senhor, Deus Todo-poderoso, que estais nos
céus, e que é também o vosso, nos há confiado a vossa terna solicitude para que seja
nosso guia neste desterro, nosso consultor nas dúvidas e nosso médico nas
enfermidades. Coroais vossa obra de amigo fiel e condutor seguro, acompanhando
nossas almas até as deixar nos braços de seu criador para amar-lhe e bendizer-lhe
com vós eternamente. Assim seja.
Bendito e adorado seja o Santíssimo Sacramento do Altar e a Puríssima e
Imaculada Conceição de Maria Santíssima, Senhora Nossa, concebida sem mancha
de pecado original desde o primeiro instante de seu ser natural. Amém.

Oração a Nossa Senhora do Desterro

Ó Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo Salvador do
Mundo, Rainha do Céu e da Terra, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos,
protetora dos pobres, consoladora dos tristes, amparo dos órfãos e viúvas, alívio das
almas penantes, socorro dos aflitos, desterradora das indigências, das calamidades,
dos inimigos corporais e espirituais, da morte cruel dos tormentos eternos, de todo
bicho e animal peçonhentos, dos maus pensamentos, dos sonhos pavorosos, das
cenas terríveis e visões espantosas, do rigor do dia do juízo, das pragas, dos incêndios,
desastres, bruxarias e maldições, dos malfeitores, ladrões, assaltantes e
assassinos.Minha amada mãe, eu prostrado agora aos vossos pés, com piedosíssimas
lágrimas, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio
imploro perdão a Deus infinitamente bom. Rogai ao vosso Divino Filho Jesus, por nossas
famílias, para que ele desterre de nossas vidas todos estes males, nos dê perdão de
nossos pecados e nos enriqueça com sua divina graça e misericórdia.Cobri-nos com o
vosso manto maternal, ó divina estrela dos montes. Desterrai de nós todos os males e
maldições. Afugentai de nós a peste e os desassossegos. Possamos, por vosso
intermédio, obter de Deus a cura de todas as doenças, encontrar as portas do Céu
abertas e convosco ser felizes por toda a eternidade. Amém.

(Rezar 7 Pai-nossos, 7 ave-marias e 1 Credo ao Sagrado Coração de Jesus, pelas sete dores de
Maria Santíssima).
Todos os fiéis cristãos que rezarem diariamente e divulgarem esta oração à Nossa Senhora do
Desterro, verão a extinção de todos os castigos que houverem contra eles; nem fome, nem peste,
nem guerra, nem doenças contagiosas lhes afligirão. Os seus inimigos não terão mãos nem poder de
ofendê-los, nem roubá-los. Resistirão às tentações de satanás e dos demônios. Pragas, ratos e
formigas lhes serão desterrados das lavouras. Todos os que tiverem confiança nas misericórdias da
grande Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, serão felizes nos seus negócios e nas viagens. Não
morrerão sem confissão e estarão livres da morte repentina. Aprovada pelo Arcebispo de Braga,
Dom José e pelo Arcebispo do Porto ( MG ), Dom Américo, em 08-05-1972.

