
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. 
  
 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.[www.arcanjomiguel.net]  
  
 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. [www.arcanjomiguel.net]  
  
 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]  
  
 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.  
  
 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. 
  
 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 
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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.  

 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.  

 
Por favor cite a Fonte dos artigos de nosso site  

 

 

 

Combatentes de São Miguel Arcanjo 

FONTE : http://www.arcanjomiguel.net 

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

 

 

 

 

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


 

 


