
Quaresma de São  Miguel  Arcanjo  

  

  

 

  

Caríssimos, 
  

Salve Maria! 

  

dia 15 de agosto, começará a Quaresma de S. Miguel. Abaixo temos os fatos 
que deu início a esta devoção, através de  
São Francisco de Assis. e, em seguida, as Orações Quaresmais a São 
Miguel.[www.arcanjomiguel.net]  
Façamos todos juntos e obtenhamos as graças e proteção do céu. 
  

Vale salientar que S. Pe. Pio recomendava e fazia esta tão abençoada 
prática. 

  

Com minha bênção. Pe Marcelo Tenorio 
 
* quaresma pode ser feita qualquer data do ano .  

http://www.arcanjomiguel.net/


 

_____________ 

  

Uma tradição franciscana, a Quaresma a São Miguel Arcanjo é um tempo 

especial de oração e penitência. Tem início, com a Festa da Assunção de 

Nossa Senhora 15 de agosto, e termina no dia 28 de setembro, véspera da 

festa aos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael dia 29 de 

setembro.[www.arcanjomiguel.net]  

  

São Francisco foi um santo que, na sua vida mortal procurava nutrir 

muito sua alma, para não esfriar o seu amor por Jesus, com um espírito de 

oração e sacrifício muito grande. Para tanto, ele realizava, por ano, três 

quaresmas, além de outro período de jejum e oração em honra da Mãe de 

Deus, pela qual tinha um doce e especial amor, que ia da festa de São 

Pedro e São Paulo Apóstolos à festa daAssunção de Nossa Senhora. Foi de 

um modo muito especial que, na Quaresma deSão Miguel Arcanjo, Deus 

coroou Francisco de graças abundantes, dentre elas a de marcá-lo em seu 

corpo, pelo profundo desejo de imitar ao seu Filho Jesus Cristo, com os 

sinais de sua Paixão. Todas essas quaresmas eram realizadas no Monte 

Alverne. (Alverne: “verna” vem de “vernare”, verbo utilizado por Dante e 

que significa “fazer frio”; gela.) 

  

São Miguel, sobretudo, a quem cabe o papel de introduzir as almas no 

paraíso, era objetivo de uma devoção especial, em razão do desejo que 

tinha o santo de salvar a todos os homens. Era do conhecimento de 

Francisco a autoridade e o auxílio que o Arcanjo Miguel tem em exercício 

das almas, em salvá-las no último instante da vida e o poder de ir 

ao purgatório retirá-las de lá. 

  

Esse era o principal motivo pelo qual Francisco realizava sua quaresma e 

isso nos é relatado na legenda Terusiana no número 93 de sua biografia, na 

qual o santo vai dizer no ano de 1224, ano em visita ao eremitério: “Para 

honra de Deus, da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel, 

Príncipe dos Anjos e das almas, quero fazer aqui uma quaresma”. 

http://www.arcanjomiguel.net/


 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso 

refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe 

Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia 

celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a satanás e 

aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para 

perder as almas. Amém.Rogai por nós, santa Mãe de Deus, 

para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 

 

  

São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate! 

Reze a Quaresma de São Miguel Arcanjo 

Inicio da Quaresma: 

  

Não podemos esquecer estamos rezando a Quaresma de São Miguel, por 

isso, você pode providenciar um altar para São Miguel com uma imagem 

ou uma estampa e também de São Padre Pio. Durante quarenta dias vamos 

nos unir numa rede de intercessão e clamar pelas nossas famílias e 

todas as nossas necessidades.[www.arcanjomiguel.net]  

  

* Acender uma vela diante de uma imagem  

ou estampa de São Miguel Arcanjo; 

* Oferecer uma penitência; 

* Fazer o sinal da cruz; 

* Rezar estas orações todos os dias: 

  

ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS 

 

  

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio 

contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, 

http://www.arcanjomiguel.net/


instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude 

divina, precipitai no inferno a satanás e aos outros espíritos malignos, 

que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.(SMA) 

Rogai por nós, santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das 

promessas de Cristo. Amém. 

 

LADAINHA DE SÃO MIGUEL 

  

  

Senhor, tende piedade de nós. 

 

  

Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

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

Jesus Cristo, atendei-nos.Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. 

Filho, Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. 

Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós.[www.arcanjomiguel.net]  

Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. 

  

Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. 

  

São Miguel, rogai por nós. 

São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. 

São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. 

São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. 

São Miguel, poderosíssimo Príncipe dos exércitos do Senhor, 

rogai por nós. 

http://www.arcanjomiguel.net/
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São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. 

São Miguel, guardião do Paraíso, rogai por nós. 

São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. 

São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por 

nós. 

São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por 

nós.[www.arcanjomiguel.net]  

São Miguel, Luz dos Anjos, rogai por nós. 

São Miguel, baluarte dos Cristãos, rogai por nós. 

São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da 

Cruz, rogai por nós. 

São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai 

por nós. 

São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. 

São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. 

São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. 

São Miguel, consolador das almas que estão no Purgatório, rogai por nós. 

São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que 

estão no Purgatório, 

São Miguel, nosso Príncipe, rogai por nós.[www.arcanjomiguel.net]  

São Miguel, nosso Advogado, rogai por nós. 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 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 Miguel, Príncipe da Igreja de 

Cristo,  

para que sejamos dignos de Suas promessas.(SMA) 

http://www.arcanjomiguel.net/
http://www.arcanjomiguel.net/
http://www.arcanjomiguel.net/


 

  

Oração:  

 

Senhor Jesus, santificai-nos, por uma bênção sempre nova, e concedei-

nos, pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a 

ajuntar riquezas do Céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. 

Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos.[www.arcanjomiguel.net]  

 

  

Ao final, reza-se: 

  

Um Pai Nosso em honra de São Miguel Arcanjo. 

Um Pai Nosso em honra de São Gabriel. 

Um Pai Nosso em honra de São Rafael. 

  

Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel 

guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de 

Deus, nosso admirável guia depois de Cristo; vós, cuja excelência e 

virtudes são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós 

todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa 

incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade em 

servir a Deus.[www.arcanjomiguel.net]  

  

V. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da 

Igreja de Cristo. 

  

R. Para que sejamos dignos de suas promessas. 

  

Oração:  
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http://www.arcanjomiguel.net/


 

Deus, todo poderoso e eterno, que por um prodígio de bondade e 

misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe de 

Vossa Igreja o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos, nós 

vo-lo pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim 

de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas 

que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da Vossa 

poderosa e augusta Majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, 

Nosso Senhor.[www.arcanjomiguel.net]  

  

Consagração a São Miguel Arcanjo 

  

Ó Príncipe nobilíssimo dos Anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso 

defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia 

de todos os Anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando 

eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me 

consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha 

família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima 

proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um 

miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração; 

recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e 

deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus 

muitos e graves pecados, a graça da amar a Deus de todo coração, ao 

meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima, 

obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa 

da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na 

hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta 

e com a vossa alma poderosa lançai para longe, precipitando nos 

abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que 

um dia prostrastes no combate no Céu.[www.arcanjomiguel.net]  

  

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não 

pereçamos no supremo juízo. 

 

__________ 
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IMPORTANTE: 

  

Sugestão de oferecimento das dezenas de dias. 

  

Primeira dezena de dias:  

Em honra da Mãe de Deus , pelo triunfo de seu Coração 

Imaculado.Segunda dezena de dias: Pela conversão dos Pecadores 

erceira dezena de dias: Pelas almas do Purgatório 

Quarta dezena de dias: pela nossa conversão, mudança de vida e 

necessidade particular .É importante para cada dezena de dias a prática de 

uma penitencia. 

Créditos:http://www.arcanjomiguel.net 
Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

BLOGS 

https://saomiguelarcanjo.wordpress.com 

http://novecoros.blogspot.com.br 
  

 

  

 

 
 
As Orações não são de nossa autoria, a 
propriedade das mesmas é do povo de Deus.  

 

 

 

Combatentes de São Miguel Arcanjo 

http://www.arcanjomiguel.net/
https://saomiguelarcanjo.wordpress.com/
http://novecoros.blogspot.com.br/


FONTE : http://www.arcanjomiguel.net 

FONTE : http://www.principemiguel.com.br 

 

 

 

 

 

 


