
Invocação as Hierarquias Angélicas  

  

 Em nome do Pai + e do Filho + e do Espírito Santo. /Glória a Deus 

nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. / Glória ao 

Senhor Deus Sabaót, Adonai, El-Elohim, Criador do céu e da terra, 

das coisas visíveis e invisíveis. / Glória a Deus Filho, nosso Senhor 

Jesus Cristo. / Glória a Deus Espírito Santo. / Glória a Deus Uno e 

Trino. Santo, Santo, Santo !!! 

  

 Serafins, espíritos puríssimos, chamas que ardeis em torno do trono 

do Altíssimo Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito 

Santo.[www.arcanjomiguel.net] 

  

 Querubins, espíritos de luz ardente e pura, que derramais sobre o 

mundo o clarão de vossa sabedoria. 

  

 Virtudes, Tronos, Potestades, Dominações, Arcanjos e Anjos, 

espíritos cheios de amor, de caridade, de coragem e de força, 

vontade ciência, a serviço de Deus.[www.arcanjomiguel.net] 

  

 Miguel, armado de espada de fogo, vencedor de Lúcifer, do dragão, 

defensor da fé, comandante das hostes que militam contra as forças 

das trevas.(SMA) 

  

 Gabriel, mensageiro do Espírito Santo, clarão que ilumina o céu, 

lábios que traduzem as palavras de 

Deus.[www.arcanjomiguel.net] 

  

 Rafael, guia iluminado e prudente, que acende o clarão do amor 

divino nos corações humanos. 
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 Gabriel, consciência do bem, inspirador de justiça e de bondade, na 

mente dos homens. 

  

 Arcanjos e Anjos de luz, eu vos reverencio e humildemente vos 

dirijo meu pensamento.[www.arcanjomiguel.net] 

  

 Santos Anjos, derramai vossa luz, vossa sabedoria, vosso amor 

sobre as nossas almas, purificando-as, animando-as, encorajando-

as, fortificando-as, ensinando-lhes a prática da caridade e do bem, a 

fim de que possamos, um dia, participar da glória que esperam 

aqueles que andam no caminho de Deus, nosso Senhor. 

  

 Sede nossos guardiões, nossos defensores, nossos escudos, contra 

a investidura das forças do mal. Tocai a mentes dos nossos inimigos 

para que não perseverem no pecado do ódio, da injustiça, da 

perdição. 

  

 Que o Santíssimo nome de Deus seja ouvido e proclamado no céu e 

na terra, por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 (Pe. Sérgio Luiz e Silva) 

  

 Rezar o Credo e Leia um dos Salmos de Libertação: Salmo 33; Salmo 

90; Salmo 95; Salmo 117; Salmo 120  

 Créditos:http://www.arcanjomiguel.net 

 Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

 BLOGS 

 https://saomiguelarcanjo.wordpress.com 

 http://novecoros.blogspot.com.br 

  

http://www.arcanjomiguel.net/
http://www.arcanjomiguel.net/
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.  

 

 

 

Combatentes de São Miguel Arcanjo 

FONTE : http://www.arcanjomiguel.net 

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

 

 

 

 



 

 


