
Consagração do casamento a São Miguel Arcanjo  

 

Ó Grande São Miguel Arcanjo, príncipe e chefe das legiões 
angélicas, penetrado do sentimento de vossa grandeza, de vossa, 

bondade e vosso poder, em presença da adorável Santíssima 

Trindade, da Virgem Maria e toda a corte celeste, eu consagro meu 
casamento a ti  [nomes do casal], venho hoje consagrar minha família 

a vós.Quero, com minha família, vos honrar e invocar fielmente. 

 
Recebei-nos sob vossa especial proteção e dignai-vos desde então 

velar sobre os nossos interesses espirituais e temporais.Conservai 

entre nós a perfeita união do espírito dos corações e do amor familiar. 
Defendei-nos contra o ataque inimigo, preservai-nos de todo mal e, 

particularmente, da desgraça de ofender a 

Deus.[www.arcanjomiguel.net]  
 

Que por nossos cuidados, devotados e vigilantes, cheguemos todos à 
felicidade eterna. Dignai-vos, grande São Miguel, reunir todos os 

membros de nossa família. Amém.[www.arcanjomiguel.net]  
Reze diariamente esta consagração e, pela perseverança, você verá as 

intervenções milagrosa de São Miguel em seu lar e com todos os seus 

familiares.[www.arcanjomiguel.net] 
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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 São Miguel 

Arcanjo, desejando eu fazer do número dos vossos devotos e servos, 
a vós hoje me consagro, me do e me ofereço e ponho-me a mim 

próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa 
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poderosíssima proteção.[www.arcanjomiguel.net]  
 

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 de amar a Deus de todo coração, ao 
meu querido Salvador JESUS CRISTO e a minha Mãe Maria 

Santíssima, obtende-me a aqueles auxílios que me são necessários 

para obter a coroa da eterna glória. [www.arcanjomiguel.net]  
 
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. Amém. 
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Consagração da família a São Miguel Arcanjo  

 

Ó Grande São Miguel Arcanjo, príncipe e chefe das legiões 
angélicas, penetrado do sentimento de vossa grandeza, de vossa, 

bondade e vosso poder, em presença da adorável Santíssima 

Trindade, da Virgem Maria e toda a corte celeste, eu [seu nome], 
venho hoje consagrar minha família a vós.Quero, com minha família, 

vos honrar e invocar fielmente.(SMA) 

 
Recebei-nos sob vossa especial proteção e dignai-vos desde então 

velar sobre os nossos interesses espirituais e temporais.Conservai 

entre nós a perfeita união do espírito dos corações e do amor familiar. 
Defendei-nos contra o ataque inimigo, preservai-nos de todo mal e, 

particularmente, da desgraça de ofender a 

Deus.[www.arcanjomiguel.net]  
 

Que por nossos cuidados, devotados e vigilantes, cheguemos todos à 
felicidade eterna. Dignai-vos, grande São Miguel, reunir todos os 

membros de nossa família. Amém.[www.arcanjomiguel.net]  
Reze diariamente esta consagração e, pela perseverança, você verá as 

intervenções milagrosa de São Miguel em seu lar e com todos os seus 

familiares.[www.arcanjomiguel.net] 
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São Miguel Arcanjo livrai-nos de todo o mal ! 

 

Príncipe das hierarquias angélicas nobre guerreiro , valente do 
Altíssimo , amante zeloso da glória do Senhor , terror dos anjos 

rebeldes , amadores e delícia de todos os anjos justos, meu amado 

Arcanjo São Miguel , que querem que eu seja o número de seus 
devotos , para Eu estou oferecendo a vocês hoje para isso, eu me 

entrego e consagro a mim mesmo, meu trabalho , minha família, 
amigos, e que pertence a mim, sob sua proteção poderosa. 

 

É pequena oferta de minha devoção , já que sou miserável pecador, 
mas você gosta do carinho do meu coração, e lembre-se que, se a 

partir de hoje estão sob seu grande patrocínio , me ajude na minha 

vida inteira , e obter o perdão dos meus muitas e graves pecados , a 
graça de amar a Deus com meu coração, meu querido Salvador Jesus 

, minha doce Mãe Maria, todos os homens meus irmãos amados pelo 

Pai e redimidos pelo Filho , e os subsídios que impetrarmi Eu preciso 
chegar a coroa de glória. 

 

Sempre me defender dos inimigos de minha alma, especialmente no 
ponto extremo da minha vida. Vem, então, ó glorioso Prince, e ajudar 

-me na última luta e com a vossa arma poderosa , afastar- me nas 

profundezas do inferno anjo prostraste abusiva e soberbo que um dia 
nos combates no céu. Apresenta -me , então, para o Trono de Deus , 

para cantar, o Arcanjo São Miguel e todos os Anjos , louvor , honra e 

glória a Ele que reina pelos séculos dos séculos. Amém . 
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