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Quem é São Miguel Arcanjo?  

 

O seu nome significa: "Quem como Deus?" É um grito de humildade e de 

obediência em defesa dos direitos divinos e consta cinco vezes na Sagrada 

Escritura: Dt 10,13; 10,21; 12,1; Ap 12,7; Jd 9. .[www.arcanjomiguel.net] 

 

Somente na carta de Judas, Miguel é chamado de Arcanjo, enquanto São Paulo (I 

Ts 4,16) o designa com este apelativo, sem o seu nome próprio. A Igreja, desde 

os tempos antigos, professou a Miguel um culto especial, chagando bem rápido 

do Oriente ao Ocidente, onde surgiram importantes igrejas e santuários dedicados 



aos Arcanjos. Os mais célebres são o santuário de Monte Santo Ângelo sobre o 

Gargano e o de Mont-S, Michel-au Péril-de Mer, na Normandia. 

 

Pio XII proclamou Miguel patrono dos radiologistas. Várias são as funções 

atribuídas a Miguel. É chamado de "turiferário"; "psicagogo", isto é, guia das 

almas ao Juízo Divino; "pescador de almas", por isso vem frequentemente 

representado por uma balança na mão. Mas a missão principal do Arcanjo é 

aquela de protetor da Igreja e defensor da Cristandade. 

 

Recordou-nos ainda, não faz muito tempo, João Paulo II, peregrino ao Santuário 

de São Miguel Arcanjo no Gargano: "Estou feliz de encontrar-me entre vocês, à 

sombra deste Santuário de São Miguel Arcanjo, que há quinze séculos é a meta de 

peregrinação. Neste lugar, como já fizeram no passado tantos dos meus 

predecessores na Cátedra de Pedro, eu também vim para venerar e invocar o 

Arcanjo Miguel, para que proteja e defenda a Santa Igreja num memento em que 

é difícil professar um autêntico testemunho cristão com compromissos e sem 

acomodações. Viva u nunca interrompa a visita de peregrinos ilustres e humildes 

que, da alta Idade Média até os nossos dias, fez desse santuário um lugar de 

encontro de orações e de reafirmação da fé cristã." .[www.arcanjomiguel.net] 

 

João Paulo II também disse o quanto à figura do Arcanjo, que é protagonista em 

tantas páginas do Antigo e do Novo Testamento, deve ser sentida e invocada pelo 

povo e quanto a Igreja tem a necessidade da sua Celeste proteção; dele, que vem 

representado na Bíblia como o grande lutador contra o dragão, o chefe dos 

demônios na dramática descrição do Apocalipse: a história da queda do primeiro 

anjo, que foi seduzido pela ambição de se tornar como Deus. Daí a reação do 

Arcanjo Miguel, cujo nome em hebraico significa: "Quem como Deus?" 

Reivindica a unidade de Deus e sua inviolabilidade. .[www.arcanjomiguel.net] 

 

Embora fragmentários, as notícias da revelação sobre a personalidade e o papel de 

Miguel são muito eloquentes. Ele é o Arcanjo que reivindica os direitos 27 

inalienáveis de Deus. É um dos príncipes do Céu, o protetor de Israel, de onde 

sairá o Salvador. Agora o novo povo de Deus é a Igreja. Eis a razão pela qual essa 

o considera como seu próprio sustentador em todas as suas lutas para a defesa e a 

difusão do Reino de Deus sobre a terra. É verdade que "as portas do inferno não 

prevalecerão", segundo a afirmação do Senhor (Mt 16,18), mas isso não significa 

que esteja isenta das provas e das batalhas contra as investidas do maligno, Nessa 

luta, o Arcanjo Miguel está ao lado da Igreja, para defendê-la contra todas as 

iniquidades do século; para ajudar os fiéis a resistir ao diabo que, como leão a 

rugir, procura sem devorar. A essa luta nos reporta a figura do Arcanjo Miguel, a 

quem a Igreja, seja no Oriente quanto no Ocidente, nunca cessou de lhe tributar 

um culto especial. .[www.arcanjomiguel.net] 

 



Todos recordam a prece que, anos atrás, se rezava ao final da Santa Missa: 

"Sancte Michael Arcangele defende nos in proelio"; daqui a pouco, a repetirei em 

nome de toda a Igreja. As aparições de Miguel tiveram um papel importante ma 

vida e na singular missão de Santa Joana D'Arc, a Virgem de Orleans, a 

libertadora da França da invasão inglesa, que assim testemunhou diante dos juízes 

no processo movido contra ela: "foi Miguel quem vi diante dos meus olhos e não 

estava só, mas 28 acompanhado por Anjos do Céu. Eu os vi com os olhos físicos 

tão bem como vejo vocês. E quando me deixaram, chorei e teria gostado que me 

levassem com eles." .[www.arcanjomiguel.net] 

 

São Francisco de Assis nos informa Tomás de Celano, repetia frequentemente 

que se deve honrar em modo mais solene o Beato Miguel, porque é responsável 

pela apresentação as almas a Deus. por isso, em honra do tão glorioso Príncipe, 

deveria oferecer a Deus uma homenagem de louvor ou qualquer outro presente 

particular". 

créditos divulgação:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

A santa Devoção a São Miguel Arcanjo  

DEUS exalta os humildes e resiste aos soberbos, dizem as Escrituras Santas. Quer 

no Antigo Testamento, quer no Novo, São Miguel foi sempre muito amado e 

venerado pelo povo de DEUS. O SENHOR o constituiu guarda e protetor da 

nação israelita, como se lê no profeta Daniel: "Surgirá Miguel o grande Príncipe, 

que guardará o teu povo." (cf. Dn 12,1) .[www.arcanjomiguel.net] 

 

E quando da tomada da cidade de Jericó, São Miguel aparece a Josué e diz-lhe: 

"Eu sou o chefe dos exércitos do SENHOR." Caindo Josué por terra, exclama: 

"Que manda o Senhor ao seu servo?" Retorquiu-lhe o Arcanjo: "Todos os homens 

de armas marcharão em torno da cidade uma vez por dia, durante seis dias; no 

sétimo, os sacerdotes seguirão à frente da Arca da Aliança, após o toque das sete 

trombetas. Logo que o som das trombetas, prolongado e nítido, ressoe aos vossos 

ouvidos, todo o povo soltará gritos clamorosos; nessa altura as muralhas da 

cidade desmoronar-se-ão e o povo penetrará nela cada um no lugar à sua frente. "  

 

E ao falar dos séculos futuros e sobretudo do que há de acontecer perto do Juízo 

Final, o Anjo enviado por DEUS ao Profeta Daniel, diz-lhe estas palavras: 

"Naquele tempo surgirá Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu 

povo. Será este um período de angústia tal, que não terá havido outro semelhante 

desde que existem nações até àquele tempo. Ora dentre a população do teu povo, 

serão salvos todos os que se encontrarem inscritos no Livro da Vida Eterna" (Dn 

12,1).  

 



As intervenções de São Miguel em favor do povo de DEUS, no Antigo e no Novo 

Testamento, motivaram da parte da Igreja, desde o princípio, uma especial 

veneração por este Arcanjo que ela sempre considerou e honrou com um culto 

especial, como guarda e protetor da família divina no seu peregrinar por este 

mundo até à casa do PAI. .[www.arcanjomiguel.net] 

 

 Em documentos oficiais dos Sumos Pontífices e de modo especial no culto 

litúrgico, Miguel é honrado como protetor e guarda da Igreja e como padroeiro 

dos agonizantes; também é ele quem introduz as almas dos que deixam este 

mundo junto do Trono de DEUS para o julgamento. A Igreja de que ele é o 

Protetor e guarda defensor da família Divina, que somos nós, os cristãos, 

invocam-no como advogado de defesa na vida e na hora da morte. 

 

É urgente, hoje mais do que nunca recorrer à proteção de São Miguel, lembrando 

que ele é o protetor e o defensor da Igreja e dos fiéis, o guardião do Paraíso, o 

apresentador das almas junto de DEUS, o Anjo da Paz e o vencedor de satanás. 

(Pio XII em 8 de maio de 1940).  

(DEVOCIONÁRIO DE SÃO MIGUEL, SANTOS ANJOS, ORAÇÕES e caminhos para vivência da FÉ). 
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Como rezar a Quaresma de São Miguel Arcanjo  

A quaresma de São Miguel Arcanjo foi difundida através dos discípulos de São 

Francisco, que o imitavam nessa devoção e recebiam graças. E até hoje, temos 

esse belíssimo costume de consagrar nossas vidas a São Miguel. 

O que é necessário? 

Antes de tudo, termos os devidos cuidados para não cairmos em superstição. A 

superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. 

Então, o nosso coração deve estar reconciliado com Deus e cheio de bons 

propósitos. .[www.arcanjomiguel.net] 

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

Arcanjo colocando velas ou lamparinas bentas, e flores para enfeitar o altar. 

Durante a quaresma, faça penitências, jejuns e abstinências e uma boa confissão. 

Fazer seu pedido particular e principalmente pela libertação da família, quebra de 

maldição, do jugo hereditário, ocultismo e outras intenções. 

Rezar as orações mencionadas abaixo e, no dia 29 de setembro participar da Festa 

de São Miguel com a Santa Missa. 



Rezemos a São Miguel Arcanjo nos dez primeiros dias da quaresma por toda cura 

e libertação de todos os vícios de dependência química (álcool, drogas, cigarros) 

também vícios de jogos, de compulsividade (para comprar, comer); Nos dez dias 

da quaresma rezemos além das nossas intenções particulares, também por toda a 

cura e libertação de maldições em nossas pontes de gerações, como: desordens 

sexuais, adultério, roubo, alcoolismo, perseguições, divórcios, abortos, mortes 

repentinas, idolatrias.(entre outros ...) .[www.arcanjomiguel.net] 

Nos dez terceiros dias da quaresma, rezemos por toda libertação de malefícios a 

agouros que possam ter atingido sua vida e os seus negócios como também sua 

profissão e estudos: dificuldades financeiras, perdas, insucessos, invejas, ciúmes, 

trapaças. .[www.arcanjomiguel.net] 

Nos dez quartos dias da quaresma, rezemos por toda cura e libertação física e 

espiritual: doenças psíquicas como: transtorno bipolar, esquizofrenia, síndrome 

do pânico, doenças físicas como: dores na coluna, enxaquecas, anemias, 

desmaios, bronquites, asmas, alergias e outros. .[www.arcanjomiguel.net] 

 

A Quaresma de São Miguel Arcanjo tem seu início no dia 15 de agosto. No dia 

20 de setembro inicia-se a novena em honra à São Miguel Arcanjo juntamente 

com as outras orações culminando com a grande festa no dia 29 de setembro. 

* importante a quaresma ou novena pode ser realizada a partir de qualquer data 

do ano, sendo agosto a setembro um momento especial 

 

Instruções para uma boa quaresma de São Miguel 

Arcanjo 

  

Instruções para os 40 dias da Quaresma de São Miguel e Jejum e oração.  

Examine sua vida e procure determinar quais as áreas de maior necessidade de 

intervenção de Deus. Você pode usar o guia nesta página para selecionar uma ou 

mais áreas, ou quem sabe você pode ter alguma outra área que não consta da lista. 

 

Este é simplesmente um guia. Você pode também considerar jejuar por um 

membro da família e/ou em nome de alguma outra pessoa. Uma vez que você 

seleciona um ou mais, decida como você vai proceder no seu jejum durante os 40 

dias.[www.arcanjomiguel.net]  
 

Nós encerraremos os 40 Dias de Jejum e Oração coletivamente no dia 23 de 

setembro em um Domingo onde faremos uma grande intercessão juntos, mas 

http://www.arcanjomiguel.net/


permaneceremos até o dia de São Miguel fazendo a Ladainha e rezando a 

quaresma[www.arcanjomiguel.net] 

 

21 assuntos – Guia Simplificado de Temas 

 

1. Provisão financeira e/ou para sair do débito. 

 

2. Cura física para um membro da família, um amigo ou por você mesmo. 

 

3. Vitória sobre os pecados como orgulho, do legalismo, ou da alto justificação, 

 

4. Restauração de um relacionamento. 

 

5. Para parar um hábito mau goste de fumar , bebida, drogas, pornografia….ou 

outro. 

 

6. Libertação de um vício sobre algum membro da família, amigo da ou você 

mesmo. [www.arcanjomiguel.net]   
 

7. Promoção ou oportunidade nova na vida profissional. 

 

8. Sabedoria e direção para uma decisão crítica. 

 

9. Salvação de um membro da família ou amigo 

 

10. Libertação de opressão espiritual. 

 

11. Crescimento da igreja e impacto da mesma na sociedade. A influência e o 

crescimento de um ministério que você conduz ou serve dentro dentro da Igreja.  
 

12. Vitória sobre a ansiedade, medo, depressão ou solidão. 

 

13. A coragem para tomar uma decisão que precisa ser feita. 

 

14. Transformação na sua comunicação ou resolução de conflitos no seu 

casamento. [www.arcanjomiguel.net] 

 

15. Um reavivamento na sua paixão e amor para com o Senhor. 

 

16. O estabelecimento de um tempo devocional com o Senhor. 

 

17. Despertamento espiritual para sua/seu cônjuge e/ou filhos. 
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18. Para parar de viver uma vida dupla, uma na igreja e uma outra no trabalho. 

 

19. Libertação de dependência da pornografia, sensualidade ou pensamentos 

impuros. [www.arcanjomiguel.net] 

 

20 Por pessoas em sua Igreja e/ou equipe ministerial a fim de se tornarem 

verdadeiros líderes cheios de paixão e com desejo de impactar o mundo. 

 

21. Realização e Expansão de projetos novos ainda neste ano. 

 

10 PRÁTICAS QUE AJUDARÃO VOCÊ EM SUA JORNADA 

 

Você pode escolher uma ou mais destas práticas para o período de 40 dias de 

Jejum e Oração invocando a intervenção de São Miguel Arcanjo 

 

1. Consuma apenas duas refeições ao dia por 40 dias. 

 

(almoço e jantar com legumes e vegetais apenas) 

 

2. Uma refeição ao dia e água por 40 dias. 

 

3. Coma somente castanhas, grãos, frutas e vegetais por 40 dias. 

 

4. Sem Televisão por 40 dias. 

 

5. Sem Café ou cafeína por 40 dias. 

 

6. Sem Video-games, jogos on-line  por 40 dias. 

 

7. Sem MySpace,  MSN, Facebook, Orkut ou outros Web site sociais por 40 dias 

– Use a Internet somente para trabalho. 

 

9. Abster de sobremesas, doces, refrigerantes ou chocolate por 40 dias. 

 

7 COISAS QUE VOCÊ PODE ESPERAR 

 

1. Será desafiador e difícil. Para se atingir o objetivo, será necessário disciplina e 

foco de sua parte. Os Discípulos são conhecidos por sua disciplina. 

 

2. Se você permanecer firme com o seu compromisso ao Senhor você perceberá 

um crescimento da sua fé como a experiência da transformação espiritual na sua 

vida. [www.arcanjomiguel.net]   
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3. Deus pode responder a seus pedidos de oração já durante estes 40 dias, ou não. 

Não há nenhuma maneira para medir o que exatamente Deus ira fazer. Uma 

segurança nós temos que, durante estes 40 dias nós estaremos mais em comunhão 

com Deus e isto é nossa responsabilidade. 

 

4. Você será mais sensível ao Espírito Santo de Deus em sua vida. Remover as 

necessidades e as distrações da vida trará um novo senso de claridade à voz do 

Deus. [www.arcanjomiguel.net] 

 

5. A sua Comunhão com Deus aumentará, e passará a ter um compreensão mais 

clara do que significa depender dele para satisfazer todas as suas necessidades. A 

palavra bíblica para esta é a dependência de Deus. [www.arcanjomiguel.net]   
 

6. Você se verá fazendo orações mais objetivas, com profundo significado e 

relevância, sem contar, mais vezes ao dia. 

 

7. Nos primeiros dias você deve esperar um aumento na tensão e resistência 

espirituais por parte do diabo. A Bíblia não nos fala sobre todos os desafios de 

jejuar. [www.arcanjomiguel.net] 

 

Entretanto, em diversas ocasiões menciona perigo espiritual ao jejuar; 

especialmente o orgulho de desejar o reconhecimento por ser um dedicado e 

admirável discípulo.[www.arcanjomiguel.net]  

 

3 PERIGOS QUE DEVEMOS NOS GUARDAR DURANTE A JORNADA 

 

1. ―Deus me recompensar por esta‖ iniciativa. Jejum, não é a ―atividade‖ que vai 

mover a mão de Deus para me abençoar. Esta é uma mentira maligna de nossa 

cultura consumista. Não é um toma lá da cá. 

 

2. O orgulho e a atitude de satisfação pessoal distorcida que podem vir com 

práticas de sacrifícios espirituais. Isto não depende de você querer ser o melhor 

discípulo, mas antes se relaciona com o seu desejo de estar cada vez mais 

próximo de Deus. [www.arcanjomiguel.net] 

 

3. A idéia de interromper ou abortar o seu jejum dirigido por um sentimento de 

que voce já ― tem feito o bastante‖. Diversas vezes durante o seu jejum, voce 

pensará que – ―eu não consigo fazer isto por muito mais tempo‖, e sua 

justificativa será quebrar o seu jejum por achar que agora já fez mais do nunca, 

mais do que o necessário. Não entregue os pontos, mantenha-se firme com o seu 

compromisso. 
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RAZÃO PELA QUAL DEUS RECOMPENSA O JEJUM 

 

Deus recompensa o jejum quando este é feito com um coração reto. O Jejum 

apropriado confessa que nós somos miseráveis sem Ele, e que nós precisamos 

Dele para nos dar a esperança que tanto necessitamos para continuar vivendo 

neste mundo caótico, ate que Ele venha. Este sentimento traz a Glória para Deus 

porque aquele que dá sempre receba a Gloria. [www.arcanjomiguel.net] 
extraído:http://rcclidianopolis.blogspot.com.br 
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uma santa devoção:  

Quaresma de São Miguel Arcanjo 

 

As devoções devem nos ajudar a viver melhor a nossa fé e o nosso 

relacionamento com Deus. Esse é o primeiro motivo pelo qual devo ter e rezar as 

santas devoções e também para interceder pelas minhas causas e pelas causas de 

meus irmãos. .[www.arcanjomiguel.net]  

 

 Uma devoção sadia nunca ocupa o lugar das praticas essenciais de nossa fé, 

como participar da Eucaristia Dominical, dos Santos Sacramentos, da leitura da 

Palavra de Deus e a pratica da Caridade e do Amor Fraterno. O maior fruto das 

nossas devoções é ter um coração cada vez mais aberto para Deus e para os 

irmãos. Você pode começar a fazer a Quaresma, não importa se já tenha iniciado 

no dia 15/08, nem se tenha imagem ou estampa de São Miguel. O mais 

importante é rezar é fazer desta Quaresma, período de intensa oração, intercessão 

e penitência um motivo para nos aproximar mais de Deus nosso Pai.  

 

Pode convidar toda família para rezar em determinado horário que dê para todos 

estarem juntos. Amigos, vizinhos, no local de trabalho. Sozinho ou na frente do 

computador, não importa o mais importante é rezar! .[www.arcanjomiguel.net] 

 

O próprio nome de São Miguel é uma demonstração de fidelidade e de 

humildade.O Arcanjo Miguel já era con¬siderado pelos Hebreus como o príncipe 

dos anjos, protetor do povo eleito, símbolo da potente assistência divina para com 

Israel.O Antigo Testamento, ao menos três vezes ressalta a figura de Miguel: no 

livro de Daniel (Dn 10,13. 21; 12,1), onde ele é mostrado como o defensor do 

povo hebraico e o chefe supremo do exército celeste que se coloca ao lado dos 

fracos e dos perseguidos. .[www.arcanjomiguel.net] 
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Quaresma de São Miguel Arcanjo 

 
(quaresma ou quarentena = 40 dias) 

 

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 / DURANTE A QUARESMA / 

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

 

Oração inicial: 

 

Oração a São Miguel Arcanjo  
 (Pequeno Exorcismo feito pelo Papa São 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. 

 

Sacratíssimo Coração de Jesus tende piedade de nós!  

Sacratíssimo Coração de Jesus tende piedade de nós! 

Sacratíssimo Coração de Jesus tende piedade de nós! 

 

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.[www.arcanjomiguel.net]  

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. 

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

Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. 

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

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. .[www.arcanjomiguel.net] 

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. 

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, ouvi-nos Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós 

Senhor. 

Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, Príncipe da Igreja de Cristo, para 

que sejamos dignos de Suas promessas. .[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 presente pelos 

da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. 

Amém.[www.arcanjomiguel.net]  

 

Ao final, reza-se: 



 

Um Pai Nosso em honra de São Gabriel. 

Um Pai Nosso em honra de São Miguel Arcanjo. 

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.  

 

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

Cristo.  

R. Para que sejamos dignos de suas promessas. 

 

Oração: 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.  
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PEQUENO Exorcismo de São Miguel Arcanjo  

 

Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.Amém. 

 

Oração a São Miguel Arcanjo feito pelo Papa São Leão XIII  

[Para ser rezado diariamente] 

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

maldade e as ciladas do demônio!Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos e 

vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a satanás 

e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. 

Amém. [www.arcanjomiguel.net] 
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Nota: 

 

O Papa Leão XIII, durante a celebração de uma missa particular, teve uma visão 

segundo a qual soube que o Demônio pediu permissão para submeter a Igreja a 

um período de provações. Deus concedeu-lhe permissão para provar a Igreja por 

um século (este século). [www.arcanjomiguel.net] 

 

Assim que o Demônio se afastou, Deus chamou Nossa Senhora e São Miguel 

Arcanjo e disse-lhes:"Dou-vos, agora, a incumbência de contrabalançar a obra 

nefasta do Demônio."O Papa a seguir compôs a oração a São Miguel Arcanjo 

ordenando depois que fosse rezada de joelhos, no fim de cada Santa 

Missa.[www.arcanjomiguel.net]  
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Pequena Novena de São Miguel Arcanjo  

 

Glorioso São Miguel Arcanjo, o primeiro entre os Anjos de Deus , guarda e 

protetor da Igreja Católica, lembrando de que Nosso SENHOR vos confiou a 

missão de velar pelo seu povo, em marcha para a vida eterna, mas rodeado de 

tantos perigos e ciladas do dragão infernal, eis-me prostrado a vossos pés, para 

implorar confiadamente o vosso auxílio, pois não há necessidade alguma em que 

não possais valer. Sabeis a angústia porque passa a minha alma.[www.arcanjomiguel.net] 

 

Ide junto a Maria, nossa Mãe muito amada, ide a Jesus e dizei-lhe uma palavra 

em meu favor, pois sei que eles nada vos podem recusar. Intercedei pela salvação 
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da minha alma e, também agora, por aquilo que tanto me preocupa. (Dizer, como 

quem conversa, o que desejamos). E se o que peço é para glória de Deus e bem da 

minha alma, obtende-me paciência e que eu me conforme com a vontade divina, 

pois sabeis o que é mais do agrado de Nosso SENHOR e PAI. 

 

 

Em nome de Jesus, Maria e José, atendei-me. Amém. 

 

Rezam-se 9 glórias em ação de graças por todos os dons concedidos por Deus a 

Miguel Arcanjo, e aos Nove coros dos Anjos. 
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Rosário de São Miguel Arcanjo 

 
 



• Usando o pequeno Rosário 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. 

(Pai Nosso, 3 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. 

(Pai Nosso, 3 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. 

(Pai Nosso, 3 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. [www.arcanjomiguel.net] 

 (Pai Nosso, 3 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.  

(Pai Nosso, 3 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. [www.arcanjomiguel.net] 

(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. 

(Pai Nosso, 3 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. [www.arcanjomiguel.net] 

(Pai Nosso, 3 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. .[www.arcanjomiguel.net] 

(Pai Nosso, 3 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 a nosso Anjo da Guarda. 

 

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. 

 

 

 

 

Oração: 

 

Deus todo poderoso e terno, 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. 
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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. 

 

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 é o padroeiro perpétuo),e as indulgências que lhe foram atribuídas 

pelo Papa Pio IX. 

 

                         

 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. [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.  

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

supremo juízo. Amém. [www.arcanjomiguel.net] 
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Consagração da família a São Miguel Arcanjo  
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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 

[dizer o nome], venho hoje consagrar minha família a vós.Quero, com minha 

família, vos honrar e invocar fielmente. [www.arcanjomiguel.net] 

 

 

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, 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. 
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Ato de entrega a São Miguel Arcanjo  
 

Em presença da adorável Santíssima Trindade, da Virgem Maria e toda a corte 

celeste, eu (nome) venho hoje entregar (nome da pessoa) e toda a minha família a 

São Miguel Arcanjo para alistá-los na milícia celeste. [www.arcanjomiguel.net] 

 

Recebei-os sob vossa especial proteção.Defendei-os contra os ataques do inimigo, 

preservai-os de todo mal, particularmente de ofender a Deus.Dignai-vos, grande 

São Miguel Arcanjo, reunir todos os membros  de minha família e conduzi-los ao 

céu. Amém. [www.arcanjomiguel.net] 
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Oração para escolher São Miguel como protetor especial  

 

Ó grande príncipe do céu, fidelíssimo guardião da Igreja, São Miguel arcanjo, eu 

(dizer o nome), embora muito indigno de apresentar-me perante vós, fiado 

contudo na vossa especial bondade, comovido pela excelência de vossa admirável 

intercessão e da riqueza de vossos benefícios, apresento-me a vós, acompanhado 

por meu anjo da guarda e, em presença de todos os anjos do céu, que tomo como 

testemunhas da minha devoção para convosco, escolho-vos hoje para meu 

protetor e meu advogado particular, e proponho firmemente vos honrar com todas 



as minhas forças. Assisti-me durante toda a minha vida, a fim de que jamais 

ofenda os olhos puríssimos de Deus, em obras, em palavras e em pensamentos.  

Defendei-nos contra as tentações do demônio, especialmente contra a fé e a 

pureza! Na hora da morte, alcançai a paz à minha alma e introduzi-a na pátria 

eterna! Amém. [www.arcanjomiguel.net]  

Créditos: http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo)  
 

Oração à Rainha dos Anjos (Augusta Rainha)   

 

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. 

 

Quem como Deus? 

 

Ó  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!  
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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. 

 

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

peçam? 

 

- Respondeu a Santíssima Virgem: Não, pois a oração é uma condição imposta 

pelo mesmo DEUS, para se alcançar a graça. 

http://www.arcanjomiguel.net/


 

- 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. [www.arcanjomiguel.net] 

extraído : Obra consultada, "O grande, o humilde São Miguel" 

Pe. Oliveiros de Jesus 
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Jaculatórios e antífonas em honras de São Miguel 

Arcanjo 

 

São Miguel Arcanjo, nosso intercessor junto de Jesus e Maria, vinde socorrer-nos 

em nossas enfermidades do corpo e da alma. Ó luminares radiosos do Céu, 

exército triunfante da corte celeste, assisti a Santa Igreja e dai-lhe vitória sobre 

todos os seus inimigos. [www.arcanjomiguel.net] 

 

Ó coros admiráveis da hierarquia celeste, que servis a Deus no Céu e na Terra, 

oponde-vos ao mal e fazei com que o bem triunfe em todos os países da 

Terra.[www.arcanjomiguel.net]  

 

São Miguel, conforto dos apóstolos de Cristo, obtende-nos alegria e constância na 

missão de levar o Evangelho às almas. São Miguel, amigo, protetor e mestre da 

virtude que santifica os vossos devotos, obtende-nos a graça da santidade.  

 

Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe dos anjos, guarda da Santa Igreja, 

defensor das almas, rogo-vos, humildemente, que o vosso auxílio nos ampare, a 

vossa fortaleza nos defenda, a vossa virtude nos fortifique, para que, quando 

sairmos desta vida, sejamos defendidos por vós, do dragão infernal e de suas 

astúcias e apareçamos limpos de toda culpa perante a Divina Majestade. Amém.  

 

Enquanto o Arcanjo São Miguel combatia com o dragão, ouviu-se a voz dos que 

diziam: Viva o nosso Deus, aleluia. Arcanjo Miguel, Deus vos constituiu príncipe 

de todas as almas que se devem salvar. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor para 

sempre. [www.arcanjomiguel.net]   
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Anjos e arcanjos, tronos e dominações,principados, virtudes dos Céus, louvai o 

Senhor das alturas, aleluia. Enquanto João contemplava o sagrado mistério, o 

Arcanjo Miguel tocou a trombeta: Perdoai, Senhor e nosso Deus, Vós que abris o 

livro e lhe desatais os selos, aleluia. Cantarei, ó meu Deus, os vossos louvores na 

presença dos anjos. [www.arcanjomiguel.net] 

 

Adorar-Vos-eis no Vosso templo e louvarei o Vosso nome. Gloriosíssimo 

príncipe, Miguel Arcanjo, lembrai- vos de nós. Aqui e em toda parte, rogai por 

nos ao Filho de Deus, aleluia, aleluia. [www.arcanjomiguel.net]   

Agitou-se o mar e a terra tremeu, quando o Arcanjo Miguel desceu das alturas. 

Louvemos o Senhor, a quem os anjos louvam, os querubins e os serafins cantam: 

Santo, Santo, Santo! Deus Santo, os anjos vos louvam nas alturas, dizendo a uma 

só voz: 

 "A Vós, Deus, o louvor", São Miguel, um dos que estão mais próximos de Deus, 

acudiu em meu socorro. [www.arcanjomiguel.net] 
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Oração Contra satanás e Os Anjos Rebeldes  

 

+ Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém ! 

 

Grande e glorioso Príncipe dos exércitos celestes, São Miguel Arcanjo 

, defendei-nos "Porque para nós a luta não é contra a carne e o sangue, mas sim 

contra as potestades, contra os poderes mundanos destas trevas, contra os 

espíritos da maldade celeste." [Efes. 6, 12]. Vem e assiste ao homem que foi 

criado na sua imagem e a quem Ele redimiu da tirania do demônio a um grande 

preço. [www.arcanjomiguel.net]  

 

A Santa Igreja venera-vos como seu guardião e protetor. A ti o Senhor confiou as 

almas dos redimidos, para que as dirijas ao Céu. Ora, portanto, que o Deus da 

Paz, atire satanás para debaixo dos nossos pés, para que ele não possa manter o 

homem em pecado e fazer mal à Igreja. [www.arcanjomiguel.net] 

 

Oferece as nossas orações ao mais Alto, que sem demora elas atraiam a sua 

misericórdia sobre nós, que vença o dragão, "...a serpente antiga, que é o 

demônio, satanás, e acorrente-o por mil anos... Lançou-o, no Abismo, a fim de 

que não seduzisse mais as nações..." [Apoc. 20: 2-3]. 
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[Nota: "+" indica uma benção que é dada se um sacerdote invoca o exorcismo. Se 

um leigo a invoca, então a "+" indica o lugar onde o símbolo da cruz é feito 

silenciosamente pelo fiel que esteja a oferecer essa seção específica. 

 

E X O R C I S M O 

 

Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, fortalecido pela interseção da 

Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do Bendito  

Miguel Arcanjo, dos Benditos Apóstolos, Pedro e Paulo, e de todos os Santos, 

confiadamente nos dispomos à tarefa de repudiar os ataques e enganos do 

diabo.[www.arcanjomiguel.net]  

 

 

Salmo 67 

 

Deus levanta-se; Os seus inimigos são derrotados e os que o odeiam, fogem ante 

Ele. 

 

Como o fumo é expulsado, eles são expulsados; como a cera se derrete ante o 

fogo, também os malvados perecem com a presença de Deus. 

 

V. - Contemplai a cruz do Senhor, fujam todos os Seus inimigos. 

R. - Ele conquistou. O Leão da tribo de Judá. O rebento de David. 

 

V. - Permite que a vossa misericórdia, Senhor, desça sobre nós. 

R. - Em proporção à nossa Esperança e fé em Ti. [www.arcanjomiguel.net]   

 

Expulsamos-vos de nós, quem quer que sejam, espíritos sujos, todos os poderes 

satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas, assembléias e 

seitas; em nome e pelo poder de Nosso Senhor Jesus Cristo,  

+ que sejam extirpados e sacados da Igreja de Deus e das almas feitas à imagem e 

semelhança de Deus e redimidas pelo precioso sangue do Divino Cordeiro.  

+ Astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, perseguir a 

Igreja, atormentar aos eleitos por Deus e ceifá-los como se fossem trigo.  

+ O Deus Mais Alto ordena-te. 

+ Ele, com quem, na tua grande insolência, ainda reclamas ser igual. 

 

Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da 

verdade. [ 1Tim. 2: 4].(SMA) 

 

O Deus Pai ordena-te. + O Deus Filho ordena-te. + O Deus Espírito Santo ordena-
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te. + Cristo, a Palavra de Deus encarnada, ordena-te; + Ele, que para salvar a 

nossa raça perdida por conseqüência da tua inveja, ...humilhou-se Ele mesmo, 

fazendo-se obediente até à morte... [Fil. 2: 8]. [www.arcanjomiguel.net] 

 

Ele que construiu a sua Igreja numa rocha firme e declarou que as portas do 

inferno não triunfaram contra ela, porque Ele estará com ela; e conosco estará 

todos os dias até á consumação dos tempos. [S. Mateus 28: 20].  

 

O sagrado sinal da cruz ordena-te, + como também o faz o poder dos mistérios 

da fé cristã, + a gloriosa Mãe de Deus, A Virgem Maria, ordena-te; + Ela, que 

pela sua humildade e desde o primeiro momento da sua imaculada Concepção, 

esmagou a tua orgulhosa cabeça. A fé dos santos Apóstolos Pedro e Paulo e os 

outros Apóstolos ordenam-te. + O sangue de Mártires e a piedosa interseção dos 

Santos ordenam-te.+ 

 

Portanto, maldito dragão, e vós, legiões diabólicas, ordenamos pelo Deus vivo, + 

pelo Deus verdadeiro, + pelo Deus Santo, + pelo Deus que ...assim amou Deus ao 

mundo; até dar o Seu Filho único, para que todos aqueles que acreditam nele, não 

se percam, mas sim tenham a vida eterna; [S. Juan 3: 16]; deixa de enganar as 

criaturas humanas e derramar sobre elas o veneno da condenação eterna; deixa de 

ferir a Igreja interferindo com a sua liberdade. Vai-te embora satanás, inventor e 

mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem.  

 

Sai do caminho de Cristo em quem não pudeste encontrar nenhum dos teus 

trabalhos; dá-lhe o seu lugar A Única, Santa, Católica e Apostólica Igreja 

adquirida por Cristo ao preço do seu sangue. Rebaixa-te por baixo de toda a 

poderosa mão de Deus; treme e foge quando invocarmos o Santo Nome de Jesus, 

este Nome, que faz tremer o inferno, este Nome, ao qual as Virtudes, Poderes e 

Domínios do Céu estão humildemente submetidos, este Nome ao qual os 

Querubins e Serafins dizem constantemente repetindo:    

  

Santo, Santo, Santo É o Senhor, O Deus dos exércitos. 

 

V. - Oh, Senhor, ouve a minha oração. 

R. - Permite que o meu clamor chegue até vós. 

 

V. - Que o Senhor esteja contigo. 

R. - Ele está no meio de nós. 
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Oremos... Deus do Céu, Deus da terra, Deus dos Anjos, Deus dos Arcanjos, Deus 

dos Patriarcas, Deus dos Profetas, Deus dos Apóstolos, Deus dos Mártires, Deus 

dos confessores, Deus das Virgens, Deus que tem o poder de dar a vida depois da 

morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de Ti e não 

pode haver outro, porque Tu És o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, 

cujo reino não terá fim, postramo-nos humildemente perante a Tua Gloriosa 

Majestade e te rogamos que nos libertes com o teu poder, de toda a tirania dos 

espíritos infernais, das suas ciladas, das suas mentiras e da suas furiosas 

maldades; propícia, oh, Senhor, que desça sobre nós a Tua poderosa proteção e 

nos mantenhas seguros e saudáveis. Rogamos-te através de Jesus Cristo Nosso 

Senhor. AMÉM ! [www.arcanjomiguel.net] 

 

Das ciladas do demônio, liberta-nos, oh , Senhor. 

 

Que a Tua Igreja possa servir em paz e liberdade, rogamos que nos ouças, 

Senhor.Que afastes a todos os inimigos da Tua Igreja, rogamos que nos ouças, 

Senhor. [www.arcanjomiguel.net]    

 

[Água benta deve ser salpicada no lugar onde se pronuncia a oração.] 

 

("+" indica uma benção que é  dada se um sacerdote invoca o exorcismo.Se um 

leigo a invoca , a então "+" indica o lugar onde o símbolo da cruz  é feito 

silenciosamente pelo fiel que esteja a oferecer essa seção específica.) 

Créditos:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

 

Propósitos para ser um bom devoto de São Miguel 

Arcanjo  

 

1 —  Depois de Nossa Senhora e São José, constituirei São Miguel o meu 

principal protetor e advogado. Eles me obterão graças especiais para amar e servir 

a DEUS Uno e Trino, que nos criou para Ele com amor infinito.  

 

2 — Farei a minha consagração a São Miguel pedindo-lhe que cuide de mim 

como se eu fosse uma criança que nada pode por si, lembrando do que Nosso 

SENHOR disse a uma alma de eleição, Gabriela Bossis:  

"Os Anjos são vossos irmãos mais velhos". 
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3 — Rezarei todos os dias, ao menos uma vez, a oração de Leão XIII: «São 

Miguel Arcanjo defendei-nos no combate...», de preferência no final do Terço do 

Rosário em que costumo honrar a Santíssima Virgem.  

 

4 — Em honra de São Miguel e para lhe agradar, sufragarei muito as Almas do 

Purgatório, de modo especial mandando celebrar por elas a Santa Missa, ou 

tomando parte na mesma e comungando por esta intenção. Rezarei também por 

elas o Terço, aplicando-lhes as indulgências que ganho e dando esmolas na 

mesma intenção. [www.arcanjomiguel.net] 

 

5 —  Procurarei trazer comigo a Medalha de S. Miguel. "abençoada"  

 

6 —  Terei na minha casa e aconselharei outros a que também tenham nas suas, 

uma imagem do glorioso São Miguel, ao menos num quadro, se não puder ser 

uma pequena estátua, que tenha uma pequena foto.  

 

7 —  Pedirei a São Miguel a graça de me ensinar a amar o meu Anjo da Guarda, 

de nele confiar e conversar durante o dia com este meu irmão que DEUS me deu 

para me ajudar em todas as circunstâncias da minha vida. ( sempre rezar para meu 

Anjo da Guarda ) [www.arcanjomiguel.net] 

 

6 — Distribuirei folhetos e livros que promovam a devoção aos Santos Anjos e ao 

Anjo da Guarda e do Arcanjo São Miguel.  

 

7 — Propagarei a devoção do Terço de São Miguel ou Coroa Angélica em honra 

do glorioso Arcanjo e dos Nove Coros dos Anjos. 

 

8 — Em todas as santas Missas que participar, alem de outras intenções, porei 

esta: agradecer a DEUS ter criado os Anjos, enchendo-os de dons e graças, 

sobretudo as graças concedidas a São Miguel, São Gabriel, São Rafael, ao Anjo 

da minha guarda e Anjo da guarda do Brasil , sobretudo a de terem sido fieis, 

quando foi da revolta de lúcifer; do contrário, em vez da glória eterna, teriam sido 

condenados e precipitados no abismo.  

 

9 — Se DEUS escolher alguém, para fundar qualquer Obra em serviço da Igreja e 

do povo de DEUS, farei todo o possível para que na casa diretiva seja entronizada 
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a imagem de São Miguel. [www.arcanjomiguel.net]   

 

10 — Corno seria feliz aquele a quem DEUS chamasse para fundar no Brasil um 

Santuário em honra de São Miguel, fazendo dele um lugar de peregrinação e de 

graças![www.arcanjomiguel.net]  

 

11 — Além da Novena que prepara a sua Festa de 20 a 29 de setembro, farei uma 

outra mais pequenas novenas e quarentena (de 15 de agosto a 29 de setembro), 

em determinadas necessidades e circunstâncias da minha vida. Invocando o 

Arcanjo São Miguel, com orações e penitencias. 

Obra consultada, "O grande, o humilde São Miguel" 

Pe. Oliveiros de Jesus dos Reis  

 

Créditos:http://www.arcanjomiguel.net 

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

Página do Facebook :  
http://www.facebook.com/SaoMiguelArcanjo29  

 

Página para doações: 
http://www.arcanjomiguel.net/quero-ajudar.html 

 

Página de compras de produtos:  
http://www.arcanjomiguel.net/produtos_evangelizar.html 

 
 

Combatentes de São Miguel Arcanjo 

Clevinho Maia (diretor-fundador) 

 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no Combate! 
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