
Ladainha de São Rafael Arcanjo  

 

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

Senhor, tende piedade de nós.  

Jesus Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos. 

Deus, pai celestial, criador dos espíritos celestes, tende piedade de 
nós. 

Deus Filho, Redentor do mundo, a quem os anjos desejam sempre 

contemplar, tende piedade de nós.[www.arcanjomiguel.net] 
Deus, Espírito Santo, felicidade dos espíritos bem-aventurados, tende 

piedade de nos. 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Gloria dos Santos Anjos, 

tende piedade de nós.(SMA) 

São Rafael, anjo da Saúde, rogai por nós 
São Rafael, um dos sete espíritos que estão sempre diante do trono de 

Deus, rogai por nós. 

São Rafael, fiel condutor de Tobias, rogai por 

nós.[www.arcanjomiguel.net] 
São Rafael, que afastais para longe de nós os espíritos malignos, 

rogai por nós.[www.arcanjomiguel.net] 
São Rafael, que levais nossas preces ao trono de Deus, rogai por nós. 

São Rafael, que curastes a cegueira de Tobias, rogai por nós. 
São Rafael, auxílio nas tribulações, rogai por nós. 

São Rafael, consolo nas necessidades, rogai por 

nós.[www.arcanjomiguel.net] 
São Rafael, que tornais felizes os Vossos devotos, rogai por nós. 

Jesus Cristo, felicidade dos anjos, perdoai-nos. 
Jesus Cristo, gloria dos espíritos celestes, ouvi-nos.(SMA) 

Jesus Cristo, esplendor dos exércitos Celestiais, tende piedade de 

nós. 
 

Oremos: 

 
Ó Deus, que em Vossa inefável providência fizestes São Rafael o 

condutor fiel de Vossos filhos em suas viagens, humildemente Vos 
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imploramos que possamos ser conduzidos por ele no caminho da 

salvação e experimentemos seu auxilio nas doenças da alma e do 

corpo.  

Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 

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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