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Introdução  

 

Paz e bem,  

Somos o Movimento Combatentes com São Miguel Arcanjo, que divulga São Miguel 

Arcanjo via Web e seus usuários (www.arcanjomiguel.net), é um trabalho incansável, que 

chega aos lares das famílias, com a proposta de cura e libertação, pelo uso da fé e 

perseverança, pela intercessão da devoção. As devoções estão se perdendo seus reais 

valores, pois os anjos arcanjos, os Santos e A virgem Maria são o Caminho para Jesus 

Cristo, este caminho está cada vez mais desviado, pois os mesmos são bíblicos, o próprio 

Deus as usou para nosso auxilio, é uma criação Divina e não humana. Não podemos 

misturar devoção com adoração, esta é uma confusão “diabólica”, 

as religiões protestantes, tiram de muitas pessoas este valor, tão lindo “a intercessão” 

pelas devoções, com informações, de “adoração de Imagens”, Números 21, Deus pede a 

Moises para se fazer uma Imagem (uma cobra de bronze) e esta foi usada como cura. 

As imagens que temos, são para cura, pois representam o caminho a Jesus Cristo, o 

próprio Jesus, não esteve “sozinho” teve seus apóstolos, assim, Jesus Cristo tem seus 

auxiliares estes que representam as pessoas que muito viveram uma vida voltada para 

Deus, entre anjos e Arcanjos e Santos, que são exemplos para nossa vida diária, deveram 

ter as “imagens” às pessoas representam ali seu amor que se deu em toda sua vida por 

Jesus Cristo e a luta para bem do mundo. Isto nos transmite uma luta diária, contra o 

demônio, que se manifesta de muitas formas, temos que invocar São Miguel Arcanjo, os 

Santos, os anjos e Arcanjos e a Virgem Maria e Jesus Cristo nosso Salvador, que venham 



em nosso socorro, em nosso auxilio e nosso pedido que invoquem São Miguel Arcanjo na 

luta contra todo mal. 

Usemos as Santas Devoções, como veneração, e que o único que Adoramos é o Senhor 

Jesus Cristo. Amém   

 

Clevinho Maia  

   

 

 
 

São Miguel citado nas Sagradas escrituras  

 

O Santo Arcanjo é citado nas Sagradas Escrituras diversas vezes, incluindo no antigo 

testamento, sendo reconhecido inclusive pelos judeus. 

 

Podemos ver como exemplo: 

 

Daniel 10:13 - "O chefe do reino persa resistiu-me durante vinte e um dias; porém 

Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis 

da Pérsia. " 

 

Daniel 10:22 - "Contra esses adversários não há ninguém que me defenda a não ser 

Miguel, vosso chefe."  

 

Daniel 12:1 - "Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do 

seu povo. Será uma época de tal desolação, como jamais houve igual desde que as nações 

existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo, serão salvos todos 

aqueles que se acharem inscritos no livro." 

 

Judas 1:9 - "Ora, quando o arcanjo Miguel  discutia com o demônio e lhe disputava o 

corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse 

somente: Que o próprio Senhor te repreenda! " 

 

Apocalipse 12:7-8 - "Houve uma batalha no céu.Miguel e seus anjos tiveram de combater 

o Dragão. O Dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não 

houve lugar no céu para eles." 

 

Através destes textos, podemos perceber o porquê de sempre nos referenciarmos a São 

Miguel Arcanjo como sendo um anjo Guerreiro. Sempre aparece nas leituras como um 

combatente, como um defensor ou como quem luta contra o Inimigo de Deus.  

 

É em Judas que percebemos a origem do título guardião e protetor das almas, quando o 

profeta afirma que o Arcanjo lutava, brigava, discutia, disputava com o inimigo pelo 

"corpo de Moisés" 

 

Em Apocalipse, vemos que ele é responsável pelo combate contra os anjos decaídos, ele 

chefia os demais nas batalhas, já que o profeta diz " 

Miguel e seus anjos". Em Daniel são confirmadas ambas as coisas. 

 



A Igreja Católica Apostólica Romana, comemora o santo Arcanjo Miguel , juntamente 

com os não menos admiráveis, Arcanjos Gabriel e Rafael, no dia 29 de setembro. 

 

 

 

Rosário de São Miguel Arcanjo 

Método para rezar  

* Usando o pequeno Rosário de São Miguel Arcanjo de 9 contas, na conta pequena junto à 

medalha, reza-se: 

 

V. Deus vinde em nosso auxílio. 

R. Senhor socorrei-nos e salvai-nos. 

 

V.Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  

R. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

* Depois, deixando para o final as quatro contas que se seguem, toma-se a primeira conta grande 

do Rosário e reza-se a primeira saudação, Glória ao Pai e um Pai nosso, e nas três contas 

pequenas, três Ave-Marias, como segue:   

 

Primeira saudação: 

Saudamos o primeiro coro dos Anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro 

celeste dos Serafins, para que o Senhor nos torne dignos de sermos abrasados de uma perfeita 

caridade. Amém. (um Pai Nosso, três Ave Maria, Glória ao Pai) 



 

Segunda saudação: 

Saudamos o segundo coro dos Anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro 

celeste dos Querubins para que o Senhor nos conceda a graça de fugirmos do pecado e 

procurarmos a perfeição cristã. Amém. (um Pai Nosso, três Ave Maria, Glória ao pai) 

 

Terceira saudação: 

Saudamos o terceiro coro dos Anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro 

celeste dos Tronos, para que Deus derrame em nosso coração o espírito de verdadeira e sincera 

humildade. Amém. (um Pai Nosso, três Ave Maria, Glória ao pai) 

 

Quarta saudação: 

Saudamos o quarto coro dos Anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro 

celestes das Dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e de 

nos corrigir das nossas más paixões. Amém. (um Pai Nosso, três Ave Maria, Glória ao Pai) 

 

Quinta saudação: 

Saudamos o quinto coro dos Anjos pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro 

celeste das Potestades, para que o Senhor se digne proteger nossa alma contra as ciladas e as 

tentações do demônio. Amém. (um Pai Nosso, três Ave Maria, Gloria ao Pai) 

 

Sexta saudação: 

Saudamos o sexto coro dos Anjos pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro admirável 

das Virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. 

Amém.(um Pai Nosso, 3 Ave Maria, Glória ao Pai) 

 

Sétima saudação: 

Saudamos o sétimo coro dos Anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro 

dos Principados, para que o Senhor encha nossa alma do espírito de uma verdadeira e sincera 

obediência. Amém. (um Pai Nosso, três Ave Maria, Gloria ao Pai) 

 

Oitava saudação: 

Saudamos o oitavo coro dos Anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro 

celeste dos Arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas 

obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória eterna do paraíso. Amém. (um Pai Nosso, 

três Ave Maria, Glória ao Pai) 

 

Nona saudação: 

Saudamos o nono coro dos Anjos pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro 

celeste de todos os Anjos, para que sejamos guardados por eles nesta vida mortal, para sermos 

conduzidos por eles à glória eterna do céu. Amém. (um Pai Nosso, três Ave Maria, Glória ao Pai) 

 

Reza-se no fim: 

Um Pai Nosso em honra de São Miguel.  

Um Pai Nosso em honra de São Gabriel. 

Um Pai Nosso em honra de São Rafael. 

Um Pai Nosso em honra ao nosso Anjo da Guarda. 

 

Antífona: 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 virtude 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 e perseverança em servir a Deus. 

 

- Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo. 

- Para que sejamos dignos de Suas promessas. 

 

Oremos: 

 

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 São Miguel Arcanjo, tornai-nos 

dignos, nós vo-lo pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na 

hora de nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado sermos 

introduzidos por ele na presença da Vossa poderosa e augusta Majestade, pelos merecimentos de 

Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém 

 

 
Origem da devoção Santo Rosário de São Miguel Arcanjo 

 

De acordo com a tradição a origem desta devoção está relacionada com uma 

aparição e revelação privada do próprio Arcanjo, São Miguel a uma religiosa 

carmelita portuguesa, Antónia d'Astónaco, no ano de 1750, este Santo Arcanjo 

declarou-lhe que desejava que se fizessem em sua honra nova saudações 

correspondentes aos nove coroes dos Anjos, que consistiriam na recitação de um 

Pai Nosso e três Ave Maria em honra de cada um dos coros dos Anjos. 

posteriormente reconhecida e aprovada pelo Papa Pio IX, a 8 de Agosto de 1851, 

quem a enriqueceu de indulgências. 

 

 
 

Promessas de São Miguel Arcanjo  

O glorioso São Miguel Arcanjo prometeu: 

 A quem o honrasse desta maneira antes da Sagrada Comunhão seria acompanhado à 
Sagrada Mesa por um Anjo de cada um dos nove Coros; 

 A quem rezasse todos os dias essas nove saudações teria a sua assistência e a dos 
Santos Anjos durante a sua vida e que depois da morte livraria do Purgatório a essa 
pessoa e aos seus parentes. 



Através da recitação deste Rosário obter-se-ão ainda muitas graças nas calamidades 

públicas, sobretudo nas da Igreja Católica Apostólica Romana (de que São Miguel 

Arcanjo é o padroeiro perpétuo), e as indulgências que lhe foram atribuídas pelo Papa Pio 

IX. 

 

 

Pequeno Exorcismo de São Miguel Arcanjo  
 
Pequeno Exorcismo composta e mandada rezar pelo próprio Papa Leão XIII: 

[que deve ser rezado diariamente]  
  

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 a todos os  espíritos 

malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.  

 
 

 
 
 
 
Reforma litúrgica no Concílio Vaticano II 
 
 
A época em que vivemos é caracterizada, no dizer dos últimos Pontífices, a partir de Leão 

XIII, como a época da apostasia, em que Lúcifer e os seus sequazes se lançam contra a 

Igreja com toda a fúria, procurando substituir a verdadeira fé, pelo materialismo, pela 

corrupção, pelo ocultismo, pelo espiritismo, a magia negra, numa palavra, pelo culto de 

satanás e dos seus princípios.  Ao saber disto, por revelação a ele feita, o próprio Papa 

Leão XIII mandou que em todas as missas, no final,  se rezasse a São Miguel, (pequeno 

Exorcismo), para que com os seus exércitos celestes, protegesse a Santa Igreja e salvasse 

os seus filhos da perdição. Esta oração  era obrigatória até a nova reforma litúrgica, mas 

nada impede que a rezemos particularmente. (leigos e religiosos) 

 

“Sempre lamentei que na reforma da Missa se tivesse tirado aquela oração a São Miguel 

Arcanjo [Exorcismo Breve]”, bispo Santiago Fernández. 
  
 “Não fiquemos surpresos, que a própria Igreja, no Concílio Vaticano II, retirou [Exorcismo 

Breve], propositalmente, Padre Exorcista Gabriele Amorth se irá referir ao Concílio Vaticano II, e 

pelas colocações do Padre, o leitor poderá ir confirmando em seu coração aquilo que já foi 
divulgado nos últimos anos: A fumaça do diabo entrou na Igreja Católica, através do 

Concílio Vaticano II. Ali está a raiz mãe de todos os males atuais da Igreja. “ 
  
Em verdade, quanto ao exorcismo, muitos padres e Bispos chegaram a querer proibir até que as 
pessoas rezassem as orações de exorcismo leigo, como aquele “pequeno Exorcismo de São 



Miguel Arcanjo”, dizendo que isso era exclusivo dos padres. Mas quem rezaria então, se os 
padres não acreditam no diabo? “/ é fato que não são todos, mais uma grande maioria /”  
 

 

Importante é avivar a nossa fé em São Miguel Arcanjo. Que não haja nenhuma casa que 

não tenha a sua imagem, ao menos, um quadro. Antes da nova reforma litúrgica havia 

duas festa de São Miguel para a Igreja Universal: uma em 8 de Maio, em que se  celebra 

a sua aparição no Monte Gargano, na Itália, e outra a 29 de Setembro. Agora temos só 

esta última, juntamente com São Gabriel e São Rafael. 

 

Se a autoridade dos Sumos Pontífices constituiu São Miguel Arcanjo  Padroeiro da Igreja 

Universal, seria insensatez que houvesse quem não quisesse aproveitar do amplo auxílio 

que este Príncipe Arcanjo, - coroado por Deus como Chefe Supremo das Milícias 

Angélicas, - a todos quer dar na luta contra o demônio. A uma santa religiosa disse São 

Miguel:  “Diz a todos o muito que eu posso, junto do Altíssimo; diz-lhe que me peçam 

quanto queiram, pois é grande o meu poder perante Deus”. 

 

 
 

Quarentena ou quaresma de São Miguel Arcanjo 

 

Após a análise de sua vida, faça um altar com a imagem ou foto de São Miguel Arcanjo, 

colocando velas e flores para enfeitar o altar. 

 

Todos os dias: 

 

- Acender uma Vela [abençoada] 

- Oferecer penitências e abstinências 

- Fazer o sinal da cruz 

- Rezar a oração inicial “Pequeno Exorcismo do Papa Leão XIII” 

- Rezar a Ladainha de São Miguel Arcanjo 

- Fazer o pedido de uma graça a ser alcançada 

 

[Confessar-se, pelo menos uma vez  

[Ir à Santa Missa, aos domingos (se possível diariamente) 

 

ORAÇÃO INICIAL  

  

“Pequeno Exorcismo do Papa Leão XIII” 
 

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 

 

Ladainha de São Miguel Arcanjo  



 

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. 

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. 

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. 

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, 

rogai por nós. 

São Miguel, nosso Príncipe, rogai por nós. 

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. Amém.  

 

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. Amém. 

http://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  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 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 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. 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. São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate para que 

não pereçamos no supremo juízo. Amém. 

 
 

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 [nomes dos familiares], 

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. 
 
 

Que por nossos cuidados, devotados e vigilantes, cheguemos todos à felicidade eterna. 

Dignai-vos, grande São Miguel Arcanjo, reunir todos os membros de nossa família. 

Amém. ‟ 
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Oração para quebrar toda a magia e enfraquecer as forças satânicas 

 
Pai Nosso que estais nos Céus, eu Vos amo, Vos louvo e Vos adoro. Agradeço-Vos por terdes 

enviado o Vosso Filho Jesus Cristo, que venceu o pecado e a morte para me salvar. Agradeço-

Vos também por terdes enviado o Espírito Santo, que me dá Força, me guia e santifica. Agradeço-
Vos por Maria, a minha Mãe do Céu, que intercede por mim com os Anjos e os Santos. 

Senhor Jesus, prostro-me diante da Vossa Santa Cruz e Vos peço que me recubra com o 

preciosíssimo Sangue que jorrou do Vosso Coração e das Vossas Santas Chagas. Purificai-me, ó 

Jesus, pela Água Viva que correu do Vosso Coração e envolvei-me na Vossa Santa Luz. 
Pai do Céu, fazei que a água que me lavou no Batismo suba o curso do tempo através das 

gerações do meu pai e da minha mãe a fim de que a minha família inteira seja purificada de 

Satanás e do pecado. Humildemente prostrado diante de Vós, ó Pai, peço-Vos perdão para mim, 
para meus parentes e para meus antepassados por todas as invocações de potências ocultas que 

nos puseram contra Vós e nos fizeram atentar contra o Nome de Jesus Cristo. 

Pelo Santo Nome de Jesus Cristo e pelo poder deste Nome, declaro colocar hoje sob a soberania 

de Nosso Senhor tudo o que me pertence (tanto no plano material como no plano espiritual) e 
aquilo que esteve submetido à influência de Satanás. Pela potência do Vosso Espírito Santo, 

mostrai-me, ó Pai, toda pessoa que necessite do meu perdão, assim como todo pecado que eu não 

tenha confessado. Fazei-me tomar consciência do que Vós fizestes na minha vida e dai-me a 
conhecer essas brechas que deram a Satanás a possibilidade de entrar na minha vida. 

Pai Santo, ofereço-vos todas as minhas recusas de perdoar. Dou-Vos todos os meus pecados. 

Dou-Vos todas as vias de passagem que permitiram que Satanás se introduzisse na minha 
existência. Louvo-Vos e agradeço-vos pelo Vosso perdão e pelo vosso amor. 

Senhor Jesus, em Vosso Santo Nome eu ligo todos os espíritos maus do ar, da água, da terra, de 

baixo da terra e do mundo infernal; eu também encho de laços todos os espiões enviados do 

quartel-general de Satanás; e invoco o vosso preciosíssimo Sangue sobre o ar, sobre a atmosfera, 
sobre a água, a terra e os seus frutos. Ordeno a todos estes espíritos de malícia que partam 

imediatamente e se ponham sob os Vossos Pés, sem se manifestarem e sem prejudicarem a minha 

pessoa e aos outros, para que Vós possais dispor de mim segundo a Vossa Santíssima vontade. 
Em Nome Santíssimo de Jesus, eu destroço, quebro, anulo toda maldição, toda traição, todo 

desvio e toda influência dos maus espíritos, todo malefício, todo bloqueio hereditário (conhecido 

ou desconhecido), todo encantamento, todo sortilégio, toda cilada, toda mentira, todo laço, todo 
obstáculo, toda predição, todo desejo diabólico, assim como toda desordem e toda doença, seja 

qual for sua origem, incluindo as minhas próprias faltas e os meus pecados. 

Em Nome de Jesus, eu corto de mim toda a transmissão de desejos satânicos, laços, apegos 

espirituais e obras do Inferno. Em nome de Jesus, eu corto e separo todos os laços possíveis (suas 
conseqüências) de astrólogos, adivinhos, videntes, médiuns, falsos curadores, quiromantes, 

adeptos de seitas e também dos que praticam o ocultismo e a adivinhação com bolas de cristal, 

folhas de chá, borras de café, cartas, tarô, pedras e outros meios; e ainda com os espíritos-guias 
dos quiromantes, dos mágicos, dos feiticeiros e de todos os que se entregaram a qualquer tipo de 

magia, como vodu, macumba e outros. Agora tomo posse da promessa de Jesus "Estes milagres 

acompanharão os que crerem: expulsarão os demônios em meu nome" (Mc 16,17), como 

também da revelação transmitida a São Paulo: "Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus 

Cristo, que do alto do céu nos acumulou com toda a bênção espiritual em Cristo" (Ef 1,3). 

Com Cristo em meu coração, como meu Senhor e Salvador, unido a Igreja, corpo da qual é a 



cabeça, alimentando-me da Eucaristia, contando com a intercessão da Doce Virgem Maria, 

nenhum mal será capaz de me atingir ou destruir. Amém 

 

 
 

Orações contra todos os males diabólicos 

 

Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, 

Virgem Imaculada, Anjos, Arcanjos e Santos do Paraíso, vinde em meu auxílio. 

Fortalecei-me, Senhor, formai-me, enchei-me de sincero desejo de viver com alegria a 

minha fé católica. Expulsai de mim todas as forças do mal, aniquilai-as, destruí-as, para 

que eu fique bem e possa testemunhar as maravilhas de ser um(a) filho(a) amado(a) de 

Deus. Afastai de mim os malefícios, a bruxaria, a magia negra, as missas negras, os 

feitiços, as amarrações, as maldições, os maus-olhados, a infestação diabólica, a 

possessão diabólica, a obsessão diabólica; tudo o que é mal, pecado, ódio, inveja e 

perfídia; a doença física, psíquica, moral, espiritual e diabólica. 

Queimai todos estes males no inferno para que nunca possam me prejudicar nem a 

nenhuma criatura no mundo. Com a forca de Deus todo-poderoso, em nome de Jesus 

Cristo, o Redentor, e pela intercessão da Virgem Imaculada, ordeno e comando a todo o 

mal presente, a todos os espíritos impuros, que não me atormentem, que vão para o fogo 

eterno, acorrentados pelo Arcanjo São Miguel, por São Gabriel, São Rafael e por nossos 

santos Anjos da Guarda, e esmagados pelo calcanhar da Santíssima Virgem Imaculada. 
 

 
 
 
Oração para consagrar a casa a Deus e afastar todos os malefícios 
 
[Sinal-da-cruz] 
 
Pai Eterno onipotente, misericordioso e justo, ouvi a oração de um filho(a) 
vosso(a). Senhor Jesus Cristo, Deus e Homem verdadeiro, sede propício a 
súplica de um pecador arrependido. Divino Espírito Santo iluminai-me com um 
raio de vossa eterna sabedoria. Santa Maria, Mãe de Deus, advogada dos 
pecadores, lançai Vosso olhar sobre mim, sobre minha família, sobre esta casa. 
São Miguel, príncipe dos exércitos celestiais, coma Vossa espada afugentai os 
demônios, os maus espíritos, as entidades malfeitoras do recinto desta casa. 
Meu Deus, humildemente Vos dedico a minha residência, rogando-Vos vossa 
bênção sobre ela, a fim de que a livreis de influências nefastas, e, assim 
protegidos, minha família e eu possamos habitar este recinto em sossego, com a 
vossa proteção, guardados pelos Anjos a sombra da Cruz de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, sob o manto de Nossa Senhora, Maria Santíssima. Amém. 

 
[Rezar um Credo, três Pai nosso e três Ave-Marias e, sendo possível, aspergir com 
água benta toda a casa.] (água benta por um sacerdote) 
 

 

 

Oração para pedir proteção contra o demônio e os espíritos maus 



[Pode-se usar água benta sobre o ambiente a ser rezado e tornar o crucifixo na mão.] 

V. Eis a cruz de Cristo. 

R. Afastem-se as forças do mal. 

V. Venceu o Leão da tribo de Judá. 

R. Jesus Cristo, o Filho de Davi. 

V. Se Deus é por nós. 

R. Quem será contra nos? 

V. 0 Senhor é minha luz e minha salvação. 

R. A quem poderia eu temer? 

V. 0 Senhor é o baluarte de minha vida. 

R. Perante quem tremerei? 

V. Senhor, estendei Vossa mão poderosa. 

R. Em Vós confiamos firmemente. 

 

Oração: 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos do poder das trevas, livrai-nos das insídias do demônio, 

fortalecei-nos nas tentações; não permitais que Lúcifer, o anjo apóstata, prevaleça contra nós. São 

Miguel Arcanjo acompanhai-nos ate a presença do Deus Altíssimo e reforçai a súplica que a ele 

agora vamos dirigir: 

Deus do céu, Deus da terra, Deus do espaço, Deus dos Anjos, Deus dos Arcanjos, Deus dos 

Patriarcas, Deus dos Profetas, Deus dos Apóstolos, e de todos os Santos, Vós que tendes o 

domínio sobre a vida e a morte, sobre os mistérios do mal e as forcas infernais e que nenhuma 

influência maléfica é capaz de resistir ao Vosso poder infinito, porque sois o Deus vivo, único e 

verdadeiro e nenhum outro Deus existe além de Vós, nós Vos pedimos que pelo sangue de Vosso 

Filho derramado na Cruz e pela intercessão da Virgem Maria, que esmagou a cabeça da serpente 

infernal, nos livreis a nós e a todo o gênero humano das forças do mal; protegei Vossos filhos das 

tramas astuciosas do demônio; que Lúcifer, o anjo rebelde, assim como foi expulso do paraíso, 

agora também tenha o seu poder reprimido e neutralizado entre nós. 

Mandai que São Miguel Arcanjo, chefe do exército dos Anjos bons e fiéis, faca recuar ate o 

inferno os espíritos rebeldes com seu chefe, Lúcifer, inimigo de Deus e dos homens, e assim nós 

tenhamos a segurança e a tranqüilidade que tanto desejamos. 

V. Da maldade e do vício, 

R. Livrai-nos, Senhor. 

V. Do pecado e do erro voluntário, 

R. Livrai-nos, Senhor. 

V. Das ciladas do demônio, 

R. Livrai-nos, Senhor. 

V. Da morte eterna, 

R. Livrai-nos, Senhor. 

 

[1 Credo 3 Pai-Nosso, 3 Ave-Maria, Gloria.] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


