
Oração de São Miguel Arcanjo, limpeza espiritual de 21 dias  

  
 Esta é a proposta da Oração do Arcanjo  Miguel , psicografada pela médium 

Greg Mize.[www.arcanjomiguel.net]  
  
 Começa um grande problema, muito católicos fazem esta oração, que não é 

da santa  Igreja Católica, e sim espírita.[www.arcanjomiguel.net]  
  
 O que é a psicografia ? 
  
 "Psicografia (do grego, escrita da mente ou da alma), segundo o vocabulário 
espírita, é a capacidade atribuída a certos médiuns de escrever mensagens 

ditadas por Espíritos."[www.arcanjomiguel.net]  
  
 Esta então "Oração de limpeza" , vem de um possível espírito,"DEMÔNIO" 
através de uma pessoa, um católico, nunca pode fazer uma oração que vem 
de um "espírito" , ou do espiritismo, fazer uma oração espírita, é negar a 

Santa Igreja Católica.[www.arcanjomiguel.net]   
  
 "Rejeite toda forma de espiritualismo enganoso. Estude pra valer o 
Catecismo da Igreja Católica, comungando sempre da Santíssima Eucaristia e 
vivendo as doutrinas da Igreja. 
  
 Cresça na graça e no conhecimento de  Jesus Cristo  (II Pedro 3:18). Ande 
sempre na unção e direção do Espírito Santo. (Rm 8:1-16; I Co 3:16, Ef 4:27-
30; 5:18; I Ts 5:19,20; I Pe 5:6-9; I Jo 2:13-27; Ap 22:17). É bom afirmar que 
temos o anjo da guarda para nos proteger ( Salmos 34:7; 91: 11: Atos 12:7,8 

e 15).[www.arcanjomiguel.net]  
  
 A maior vitória sobre o espiritualismo enganoso e as legiões diabólicas é o 
poderoso nome de Jesus Cristo. É o nome sobre todos os nomes. É o nome 
que cura, liberta, dá vitória e salva. (Marcos 16:17,18; Atos 4:10-12; 

Filipenses 2:10,11; Apocalipse 19:13).[www.arcanjomiguel.net]  
  
 O ínclito Abade de Claraval e Doutor da Igreja São Bernardo experimentava a 
máxima consolação em repetir o santíssimo nome de Jesus. Era como se 
tivesse mel na boca e sentia uma paz deliciosa no 

coração”.[www.arcanjomiguel.net]  
 Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 
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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  
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