
Augusta Rainha dos Anjos  

 

Augusta Rainha dos céus e senhora dos Anjos, Vós que desde o 
princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça 

de Satanás. Nós Vos pedimos humildemente, enviai vossas santas 

legiões, para que elas, sob o vosso poder e vossas ordens, persigam 
os infernais espíritos, combatendo-os por toda a parte, confundam 

sua audácia e os precipitem no abismo.[www.arcanjomiguel.net]  
 

Quem como Deus, boa e terna Mãe, Vós sereis sempre o nosso amor 
e nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai os Santos Anjos para nos 

defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos Anjos e 

Arcanjos, defendei-nos, protegei-nos. 

Amém![www.arcanjomiguel.net]  
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                    Breve explicação acerca da oração  

                                   «Augusta Rainha» 

                     escrita pelo Padre Luís Eduardo Cestac. 
           fundador da Congregação das servas de Maria (Anglet). 

 

Em 1863, na França, uma freira acostumada aos favores da 
Santíssima Virgem foi subitamente iluminada por um raio de 

claridade divina; e pareceu-lhe ver os demônios espalhados pelo 

Mundo, a devastar tudo. Ao mesmo tempo, em celeste enlevo, ouvia 
a Santíssima Virgem dizer-lhe que em verdade os demônios andavam 

a solta por toda a Terra e que era chegada a hora de recorrerá Sua 

valiosa proteção, como Rainha dos Anjos, rogando-lhe que enviasse 
as santas legiões angélicas para combaterem e desbaratarem as 

potências infernais.[www.arcanjomiguel.net]  
 

- Minha Mãe, sendo vós tão bondosa, não poderíeis mandar sem que 
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vo-lo peçam?  

 

- Respondeu a Santíssima Virgem: Não, pois a oração é uma 
condição imposta pelo mesmo DEUS, para se alcançar a graça.  

 

- Pois bem, minha Mãe, nesse caso, dignar-vos-íeis ensinar-me como 
se deve orar? Foi então que lhe pareceu ouvir da Santíssima Virgem 

a oração «Augusta Rainha».[www.arcanjomiguel.net]  
 

O Padre Cestac foi o propagador desta oração que foi aprovada por 
vários Bispos e Arcebispos. Em 8 de junho de 1908, o Papa Pio X 

concedeu indulgência parcial a todas as pessoas que a recitarem. 

  

extraído - Obra consultada, "O grande, o humilde São 

Miguel" 

Pe. Oliveiros de Jesus 
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