
Oração De São Miguel Arcanjo Com A Juventude  

  

  
  

 Papa dedicou oração aos jovens 

  
 Com São Miguel Arcanjo  pela salvação da juventude.  

 Pela JMJ 2011 (Jornada Mundial da Juventude com Bento XVI em 

Madri) 
  

 Somente o Sacerdote, PE:[ Padre ] RL: [ Resposta do Leigo ]  

  
 *Lembrem-se, porém: o exorcismo maior compete apenas aos 

sacerdotes, que forem nomeados pelos bispos. Como infelizmente 

muitas dioceses não tem estes padres especializados, hoje e sempre o 
Céu tem suscitado pessoas com este dom, este carisma, de expulsar 

demônios. Que ninguém se meta a enfrentar diretamente estes 

espíritos, embora sempre DEVEMOS e PODEMOS rezar as orações 
de Cura e libertação. Isso diariamente e até muitas vezes ao 

dia.[www.arcanjomiguel.net] 

  
 * somente o sacerdote, quando se reza para outra pessoa, mas pode 

ser rezado somente para si mesmo, para outra pessoa, somente o 

sacerdote, com devido preparo, Jejum e Oração.  
  

 PADRE: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o 
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nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. 

  

 RL: 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. 
  

 (LADAINHA DE SÃO MIGUEL ARCANJO) (SMA) 
  

 Senhor, tende piedade de nós. 

 Jesus Cristo, tende piedade de nós. 
 Senhor, tende piedade de nós. 

 Jesus Cristo, ouvi-nos.[www.arcanjomiguel.net]  
 Jesus Cristo, atendei-nos. 

 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. 

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

 Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. 
 São Miguel, rogai por nós.(SMA) 

 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.[www.arcanjomiguel.net]  

 São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, 
rogai por nós. 

 São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. 
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 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, rogai por nós.[www.arcanjomiguel.net]  
 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, atendei-nos, 

Senhor. 

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

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

 para que sejamos dignos de Suas promessas. Amém. 
  

 ORAÇÃO DE RESGATE 

  
 Somente o Sacerdote, PE:[ Padre ] RL: [ Resposta do Leigo ]  

  

 [ * somente o sacerdote, quando se reza para outra pessoa, mas pode 
ser rezado somente para si mesmo, para outra pessoa, somente o 

sacerdote, com devido preparo, Jejum e Oração. ]  

  
 Padre: Subo ao Altar de Deus, o Deus que é a alegria da minha 

juventude, o altar que traz um vento impetuoso de amor, um fogo 
abrasador que me consome sem parar, o altar de Deus, que chama a 

Juventude , o altar de Deus que não ilude a Juventude, que não 

destrói os sonhos, Jovem suba ao Altar de Deus, a alegria da tua 

alma, o amor que você sonhou.[www.arcanjomiguel.net]  

  
 Rl: Arranca com teu amor Jesus, toda a rebeldia, todos os enganos 

que este mundo oferece, num amor que jamais poderá ser medido por 

que se eterniza, nunca precisa ser pedido, por que esse amor se doa 
gratuitamente, e jamais se repetirá por que esse amor se cria de forma 

nova todos os dias. Eis que posso fazer nova todas as coisas, diz o 
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Senhor. Jovem, suba ao Altar de Deus, a alegria da sua juventude. 

  

 Padre: Em nome de Jesus e pela ajuda da Bem aventurada virgem 

Maria e do Arcanjo São Miguel, seja repreendida toda a investida do 
maligno e de seus anjos subordinados sobre a juventude, bebidas, 

drogas de todos os gêneros, namoros escandalosos e sem limites, 

sexualidade desenfreada, impureza, tristeza, vazio interior, amizades 
desordenadas, falta de pudor a castidade. Jovem suba ao Altar de 

Deus, a alegria da sua Juventude. 

  
 RL: Jovem corra amando 

 Padre: Jovem ame correndo 

 RL: Jovem corra amando 
 Padre: Jovem ame correndo 

 RL: Jovem corra amando 

 Padre: Jovem ame correndo 
 RL: Jovem suba ao altar de Deu 

  

 Padre: O Deus que é a alegria da sua Juventude. 
  

 PRECE DO PAPA JOÃO PAULO II PELA JUVENTUDE (SMA) 

  
 Somente o Sacerdote, PE:[ Padre ] RL: [ Resposta do Leigo ]  

  

 [ * somente o sacerdote, quando se reza para outra pessoa, mas pode 
ser rezado somente para si mesmo, para outra pessoa, somente o 

sacerdote, com devido preparo, Jejum e Oração. ] 
  

 RL: Eu vim lançar fogo na Terra… Jovens lancem o fogo de Deus 

no mundo. [www.arcanjomiguel.net]  
  

 Padre: Senhor Jesus… Precisamos de Santos sem véu ou batina. 
  

 RL: Senhor Jesus… Precisamos de Santos de calças jeans e tênis. 

  
 Padre: Senhor Jesus… Precisamos de Santos que vão ao cinema, 

ouvem música e passeiam com os amigos.(SMA) 
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 RL: Senhor Jesus… Precisamos de Santos que coloquem Deus em 

primeiro lugar, mas que se dêem mal às vezes na faculdade. 
  

 Padre: Senhor Jesus… Precisamos de Santos que tenham tempo todo 

dia para rezar e que saibam namorar na pureza e castidade, ou que 

consagrem sua castidade.[www.arcanjomiguel.net]  
  

 RL: Senhor Jesus… Precisamos de Santos modernos, Santos do 

século XXI com uma espiritualidade inserida em nosso tempo. 
  

 Padre: Senhor Jesus… Precisamos de Santos comprometidos com os 

pobres e as necessárias mudanças sociais.(SMA) 
  

 RL: Senhor Jesus… Precisamos de Santos que vivam no mundo se 

santifiquem no mundo, que não tenham medo de viver no mundo. 
  

 Padre: Senhor Jesus… Precisamos de Santos que bebam Coca-Cola 

e comam hot dog, que usem jeans, que sejam internautas, que 

escutem discman. [www.arcanjomiguel.net]  
  

 RL: Senhor Jesus… Precisamos de Santos que amem a Eucaristia e 

que não tenham vergonha de tomar um refrigerante ou comer pizza 
no fim-de-semana com os amigos. 

  

 Padre: Senhor Jesus… Precisamos de Santos que gostem de cinema, 
de teatro, de música, de dança, de esporte.(SMA) 

  

 RL: Senhor Jesus… Precisamos de Santos sociáveis, abertos, 
normais, amigos, alegres, companheiros. 

  

 Padre: Senhor Jesus… Precisamos de Santos que estejam no mundo 
e saibam saborear as coisas puras e boas do mundo, mas que não 

sejam mundanos.[www.arcanjomiguel.net]  
  

 RL: Jovem Jesus precisa de você, do jeito que você está agora, 
jamais tenha medo, lance fogo do Céu no Mundo, nos contamine 
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com sua alegria e coragem, fogo do Céu!!! 

Amém.[www.arcanjomiguel.net]  
  

 Oração 
  

 PADRE: Senhor Jesus, santificai-nos, por uma bênção sempre nova, 

e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que 
nos ensina a juntar riquezas do Céu e a trocar os bens do tempo pelos 

da eternidade. [www.arcanjomiguel.net]  
 Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. 

 QUEM COMO DEUS? NINGUÉM COMO DEUS 10x 
 autoria Padre Serginho 

 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.  

  

 

Combatentes de São Miguel Arcanjo 

FONTE : http://www.arcanjomiguel.net 

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