
Oração de São Miguel Arcanjo glorioso príncipe do exército celestial 

Oração a São Miguel Arcanjo para proteção contra todo mal  

 

Oração a São Miguel para ser realizada segurando um crucifixo no alto  

("Elevar o Crucifixo e rezar esta oração com o sinal da cruz. Faça isso 

em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. para conquistar ... esta 

oração todos os dias, porque a batalha é enorme ..." )  

 

Oh Glorioso príncipe do exército celestial, São Miguel Arcanjo, defendei-

nos no combate e na terrível batalha que travamos contra os 

principados e potestades do espalhados no ar, contra os poderes deste 

mundo tenebroso, contra os espíritos do mal. Venha em auxílio do 

homem, a quem Deus Todo-Poderoso criou sua imagem, feito em 

auxílio do homem, a quem Deus Todo-Poderoso criou  feito à Sua 

imagem e semelhança, e resgatadas em um grande preço da tirania de 

Satanás.  

 

Luta neste dia a batalha do Senhor, juntamente com os santos anjos, 

como  lutou contra o líder dos anjos orgulhosos, Lúcifer, e seu exército 

apóstata, que eram impotentes para resistir e não havia mais lugar 

para eles no céu. Esta antiga serpente cruel, chamada Diabo e Satanás, 

que seduz todo o mundo, foi lançado no abismo com os seus anjos. 

Olha, este homem primitivo e assassino inimigo tomou conta. 

Transformado em um anjo de luz, a volta ao mundo com uma multidão 

de espíritos malignos, invadindo a terra para apagar o nome de Deus e 

de Jesus Cristo, tomar, matar e jogar as  almas perdição eterna 

destinados a coroa de glória eterna. Este dragão mau derrama, como o 

dilúvio mais impuro, o veneno da sua maldade sobre os homens de 

mente depravada e coração corrupto; o espírito de mentira de 

impiedade, de blasfêmia, ar poluído e impureza, e de todos os vícios e 

de iniqüidade.  

 

Estes inimigos astutos ter preenchido e inebriado com fel e amargura a 

Igreja, a esposa do Cordeiro imaculado e puseram as mãos ímpias 

sobre seus bens mais sagrados. No Lugar Santo, onde fica a sede de 
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São Pedro e da sede da verdade foram colocados como a luz do 

mundo, eles levantaram o trono de sua impiedade abominável, com o 

projeto iníqua que, quando o Pastor está machucado, também ovelha 

pode ser ferida.  

 

Em seguida, levanta-te, ó invencível Príncipe, ajuda ao povo de Deus 

contra os ataques dos espíritos perdidos. Dar a vitória para o povo de 

Deus: Eles te veneram como seu protetor e padroeiro; em vós a Igreja 

gloriosa exulta de alegria em sua defesa contra o poder maligno do 

inferno; Miguel Deus o confiou as almas dos homens a ser estabelecida 

em bem-aventuranças celestiais. Ore a Deus da paz, para colocar a 

Satanás debaixo dos nossos pés, derrotou de forma que ele pode mais 

manter o homem em cativeiro e prejudicar a Igreja. Ofereça nossas 

orações aos olhos do Altíssimo, para que possa encontrar rapidamente 

misericórdia aos olhos do Senhor; e superar o dragão a antiga 

serpente, que é o diabo e Satanás, Miguel colocará novamente em 

cativeiro no abismo, de modo que  não poderá mais seduzir as nações.  

Amém.  

L: Olhe para a Cruz do Senhor; e inimigos sejam poderes dispersos.  

A: O Leão da tribo de Judá conquistou a Tribo de Davi.  

L: O que a sua misericórdia sobre nós, ó Senhor.  

R: Assim como nós temos esperança em Ti.  

L: Oh Senhor, escutai a nossa prece.  

R: E o meu clamor virá até vós. 

 

Oh Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo , invocamos o Teu Santo Nome, 

e suplicando implorar a sua misericórdia, para que, por intercessão da 

Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada, e o glorioso São Miguel Arcanjo,  

Tu queres ajudá-lo contra Satanás e todos os outros espíritos malignos 

que vagueiam o mundo para prejudicar a raça humana e para arruinar 

almas. Amém.  

Fonte:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

Oração de São Miguel Arcanjo 
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Oh glorioso São Miguel Arcanjo,  

príncipe e líder da milícia celestial  

guardião e defensor das almas,  

Guardião da igreja,  

vencedor, terror e medo  

dos espíritos rebeldes infernais.  

Receba minha humilde oração,  

nos afasta de todo o mal  

a que nos voltamos para vós com confiança;  

por favor, protegei-nos,  

Sua força para nos defender  

e que através de sua proteção inigualável  

chegue à frente cada vez mais  

no serviço do Senhor;  

Sobre nossos esforços   

todos os dias de nossas vidas,  

especialmente no momento da morte,  

para ser defendido pelo teu poder  

o dragão infernal e todas as suas artimanhas,  

quando deixarmos este mundo  

que podem ser apresentados por você,  

livre de culpa, antes da Divina Majestade. Amém.  

Fonte: http://www.sanmiguel.org.ar  

divulgação:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

 

Orações para crianças e jovens dedicados a São Miguel  Arcanjo  

 

São Miguel Arcanjo,  

protetor e guardião dos homens,  

livrai-nos do mal.  

São Miguel  que é o "Vitória de Deus"  

conceda que as nossas crianças e jovens  

viver o Reino de Deus  

com generosidade e dedicação.  
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Crianças e jovens  

livre as mentiras do maligno;  

Decepção do consumismo  

e individualismo. Amém.  

Fonte: http://www.sanmiguel.org.ar  

divulgação:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

Oração pela família dedicada a São Miguel  Arcanjoo 

 

Arcanjo Miguel, protetor e guardião dos homens,  

livrai-nos do mal.  

Com confiança voltamos para vós  

para que mantenha em unidade e amor  

as nossas famílias.  

Sua presença fortalece nossos laços familiares  

livra-nos de todo egoísmo e da discórdia. Amém.  

Fonte: http://www.sanmiguel.org.ar  

 

 

Oração a São Miguel Arcanjo para rezar no local de trabalho  

 

São Miguel Arcanjo,  

príncipe da milícia celestial,  

junta a nós com os seus anjos  

no local de trabalho.  

Que seus anjos nos proteja 

Não deixar nada de ruim acontecer conosco 

O Príncipe da milícia celestial !  

soprando em nossas casas,  

invadindo nossos quartos  

cercam nossos entes queridos  

e protegê-los onde quer que estejam,  

onde quer que vá,  
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para que nada de ruim aconteça a eles. Amém.  

Fonte: http://www.sanmiguel.org.ar  

divulgação:http://www.arcanjomiguel.net 

Oração de São  Miguel  Arcanjo contra os principados e potestades 

 

Oh glorioso príncipe do exército celestial! Miguel Arcanjo . Defenda-nos 

na batalha que mantemos contra os principados e potestades, contra os 

príncipes das trevas do mundo, contra os espíritos imundos pestíferas e 

que vagam pelo ar. Vem, para resgatar os homens, a quem Deus criou 

imortal e formou a sua imagem.  

 

Lute, hoje, com o seu exército de Santos Anjos , as batalhas do Senhor, 

como lutou um tempo  contra o capitão do orgulho, Lúcifer, e os seus 

anjos apóstatas, e não prevaleceram, nem eu ficar mais tempo, não há 

lugar para eles no céu.  

 

Mas que o grande dragão, a serpente chamada o Diabo e Satanás, que 

engana ir a terra e os seus anjos com ele, este ex-inimigo e homicida 

da humanidade, tem incentivado de forma estranha, transfigurado em 

anjo de luz , é cercar de todo rebanho de espíritos malignos, e agora 

ocupa toda a terra  para limpar seu nome Deus e Seu Filho, e roubar as 

almas criadas para a coroa imortal, e desperte-las para a perdição 

eterna.  

 

Vire então, invencível Capitão, ajudar o povo de Deus, contra o exército 

invasor de espíritos malignos e nos dar a vitória. A venerar pela sua 

guarda e padrão, Miguel  venha para defesa contra o poderios na terra 

e inferno nefasto, Miguel confia as almas dos redimidos, que deve 

sentar-se na felicidade soberano.  

 

Peço-lhe, Miguel Arcanjo , que oprimem Satanás debaixo dos vossos 

pés, para que ele possa tomar a partir de agora os homens cativos. 

Ofertas de nossas orações de acordo com o mais alto, para que em 

breve deixar a reunião, as misericórdias do Senhor e as vossas vestes o 
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dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou-o para  

jogar no abismo que ele deve enganar mais pessoas. E assim, confiante 

em seu patrocínio e proteção com a autoridade sagrada do seu 

ministério, venha com demonstrações de confiança e de segurança e 

repelir enganos malignos, em nome do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. 

Vem, Senhor, a tua misericórdia de nós. Como esperado, temos em São 

Miguel. Senhor ouve a minha oração. E o meu clamor chegue a seus 

ouvidos. O Senhor esteja conosco e seu espírito. Amém. Amém, Amém.  

divulgação:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

 

Oração a São Miguel Arcanjo , o anjo guardião de Israel 

Anjo da guarda da Santa Igreja.  

 

Quem é como Deus?, Este espírito de luta Arcanjo de orgulho e 

ambição, o pecado original!. Com humildade e orgulho ambição expira. 

A humildade é uma voluntariamente reduzido da mesma forma, tendo 

reconhecido a sua própria fraqueza (São Buenaventura).  

Em meio à indecisão dos Anjos em sua prova ecoou o grito de São 

Miguel : " Quem é como Deus ".  

Ele lançou com uma fé firme na palavra de Deus contra Lúcifer, feita de 

reajuste dos Anjos que permaneceram e criou a divisão: aqui é Deus, 

Lúcifer é o divisor. Ele jogou a luta não com as suas forças, mas contra 

a força de Deus. Lúcifer caiu sobre amor e poder divino de Deus e 

transformou-o em uma cobra, em um dragão terrível, com a força do 

amor de Deus, ele correu como dragão, cuspindo fogo,  a antiga 

serpente, para o abismo até o fim dos tempos, quando ele por Maria , 

sua Rainha, vai jogar no ponto mais distante de Deus.  

Desde o início da luta na criação e até o final da luta, ele permanece na 

terra. Portanto São Miguel é o padroeiro daqueles que lutam e morrem 

na luta . As almas que acompanham no juízo com um manto azul 

escuro e é o patrono do Sacramento do Óleo Santo. Com aqueles que 

estão morrendo irá chamar ele e todos os seus anjos, o anjo guardião 

de Israel, São Miguel é agora o anjo da guarda da Santa Igreja.  

O Papa Leão XIII em uma visão viu a ação furiosa do diabo em todas 
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as regiões contra a Igreja para o fim do tempo e então viu o Arcanjo 

Miguel veio para ter de volta o diabo com todos os seus exércitos no 

abismo infernal . Por isso, o próprio Papa compôs uma oração a São 

Miguel e ordenou-nos a orar depois de cada missa . Ela é verdadeira 

para não aproximar o declínio da Igreja e da Santa Missa é devido à 

melhoria desta oração e as palavras do Arcanjo na recitação do 

confiteor. A forma como o seu símbolo equilíbrio, levando na mão 

esquerda e a espada em seu direito eventualmente. Sua festa é 29 de 

Setembro.  

"São Miguel Arcanjo Venha para a nossa ajuda com os seus anjos.  

Ensina-nos a crer no meio da escuridão.  

Ensina-nos a lutar com a sua humildade.  

Ensina-nos a combater em silêncio e obediência a Deus.  

Ensina-nos a amar e ser fiéis como Maria. Amém ".  

divulgação:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

 

 

As Orações não são de nossa autoria, a 

propriedade das mesmas é do povo de Deus 

 

Combatentes de São Miguel Arcanjo 

FONTE : http://www.arcanjomiguel.net 

 

 

 

 

http://arcanjomiguel.net/


 

 

 

 

 


