
São Miguel Arcanjo príncipe da milícia celeste 

  

  

  

 São Miguel, do hebraico quem como Deus, é um dos principais anjos. Ele, 

príncipe da milícia celeste, travou no Céu um combate com o demônio. No 

eterno duelo entre o bem e o mal, Deus tem como aliados São Miguel e seus 

anjos, os santos e a Igreja, contra Satanás e seus demônios. Quando um 

cristão deixa este mundo, a Igreja pede na missa de Réquiem que São Miguel 

o introduza na luz celeste, daí o hábito de representá-lo segurando uma 

balança onde as almas são pesadas. 

  

 O nome de São Miguel aparece nas seguintes passagens da Bíblia: 

  

 1. Em Daniel 10: 13 sqq, Porém o príncipe do reino dos Persas resistiu-me 

durante 21 dias; mas eis que veio em meu socorro Miguel, um dos primeiros 

príncipes, e eu fiquei lá junto do rei dos Persas. (...) Mas eu te anunciarei o 

que está expresso na escritura da verdade; e em todas estas coisas ninguém 

me ajuda senão Miguel, que é vosso príncipe. 



  

 2. Em Daniel 12, o anjo falando dos últimos dias do mundo diz: Naquele 

tempo se levantará o grande príncipe Miguel, que é o protetor dos filhos do 

vosso povo.[www.arcanjomiguel.net]  

  

 3. Em Apocalipse 12:7, E houve no céu uma grande batalha: Miguel e os seus 

anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão com os seus anjos pelejavam 

contra ele; porém estes não prevaleceram, e o seu lugar não se achou mais no 

céu. São João fala o grande conflito do final dos tempos, que reflete a batalha 

no céu do início dos tempos. 

 São Miguel aparece ainda em uma Epístola apócrifa de São Judas disputando 

com o demônio o corpo de Moisés, segundo uma antiga tradição 

judaica.[www.arcanjomiguel.net]  

  

 De acordo com as passagens da Bíblia, são funções de São Miguel: 

 1. Lutar contra Satanás. 

  

 2. Resgatar as almas dos fiéis do poder do inimigo, especialmente na hora da 

morte.[www.arcanjomiguel.net]  

  

 3. Ser o campeão do povo de Deus, dos Judeus na Antiga Lei e dos Cristãos no 

Novo Testamento; assim, é patrono da Igreja e das ordem de cavalheiros da 

Idade Média. 

  

 4. Levar da terra as almas dos homens para o julgamento (Mas que o vosso 

porta-bandeira São Miguel as leva à santa luz, do ofertório da missa de 

defuntos.)[www.arcanjomiguel.net]  

  

 Sobre a sua posição na hierarquia celestial, as opiniões variam: São Basílio e 

outros Padres Gregos, como Salmeron, Belarmino, etc, colocam São Miguel 

acima de todos os anjos; eles dizem que ele é chamado arcanjo porque é o 

príncipe dos anjos. [www.arcanjomiguel.net]  

  

 Outros afirmam que ele é príncipe dos serafins, a primeira das nove ordens 

angélicas. Segundo São Tomás (Summa, I:113:3) ele é príncipe do último e 
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mais baixo coro, os anjos. A Liturgia Romana parece concordar com os Padres 

Gregos; ela o chama de Princeps militiae coelestis quem honorificant 

angelorum cives. A Liturgia Grega o chama de Archistrategos, o mais alto 

general.[www.arcanjomiguel.net]  

 Fonte:http://www.arcanjomiguel.net 
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