
Novena de São Miguel Arcanjo excelso Príncipe celestial 

  

 V.Deus, vinde em nosso auxílio 

 R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.  

  

 Ó glorioso São Miguel Arcanjo, excelso Príncipe das celestiais 

milícias. Vós, a quem foi reservada a glória de ser o primeiro a 

pugnar pela honra do Senhor, e que, empunhando o divinal 

estandarte forte com o poder divino, exclamando: "Quem é como 

Deus?", rápido como o relâmpago debelastes os anjos rebeldes e os 

precipitastes nos abismos, alcançai-nos uma centelha desse vosso 

zelo ardente, da vossa inabalável fidelidade, para que também nós 

saibamos, ajudados por vós, e fortes com o Nome de Deus, 

combater os Seus e nossos inimigos e deles alcançar gloriosa 

vitória.[www.arcanjomiguel.net]  

  

 Pai Nosso, Ave Maria, Glória 

  

 Ó glorioso Arcanjo São Miguel Arcanjo, vós a quem o Senhor 

entregou a guarda da Sua Igreja, e que constantemente velais sobre 

ela, dignai-vos ouvir as nossas preces em seu favor.(SMA) 

  

 Vede, ó Arcanjo excelso, que o Dragão, que outrora já vencestes, 

embora saiba que jamais a poderá vencer, procura a todo custo 

combatê-la e persegui-la, ora espalhando o espírito de soberba 

entre os seus filhos, ora tentando com falsas doutrinas iludir os 

fracos e incautos, ora dirigindo todo o furor dos ímpios contra o seu 

chefe visível na terra; ah!, socorrei-a, reuni num só aprisco suas 

desgarradas ovelhas; tornai-as obedientes à voz do Pastor e, 

precipitando novamente o Dragão aos infernais abismos, alcançai 

que a Santa Igreja, gloriosa e triunfante, se exalte cada vez mais, e 
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que aumente sempre o número de cristãos, ricos em amor de Deus 

e santidade.[www.arcanjomiguel.net]  

  

 Pai Nosso, Ave Maria, Glória 

  

 Ó glorioso São Miguel Arcanjo, nosso Protetor amado, não rejeiteis 

nossas preces, e dignai-vos de aceitar benignamente os louvores 

que vos tributa o nosso afeto.[www.arcanjomiguel.net]  

  

 Vós que possuis a ventura de gozar do Senhor, sem que jamais vos 

conturbe o temor de o perder, compadecei-vos de nós, que ainda 

no desterro e rodeados de mil perigos, tanto carecemos de auxílios; 

ajudai-nos nos combates desta vida e principalmente no momento 

terrível em que teremos de comparecer ante o Juiz Supremo!  

  

 Ah! valha-nos então o vosso patrocínio, ó Príncipe celeste, para 

que, livres das chamas do Purgatório, possamos convosco gozar 

para sempre a inefável ventura de ver a Deus e possuí-lO 

eternamente no Céu. Amém. 

  

 Pai Nosso, Ave Maria, Glória 

  

 Oração 

  

 Ó maior, ó mais humilde dos espíritos bem-aventurados, São 

Miguel Arcanjo, cuja divisa faz fugir o demônio e seus satélites, orai 

por nós! Obtende-nos o amor de Deus, o desprezo de nós mesmos e 

o horror do pecado! Praticando estas virtudes, teremos a doce 

confiança de entrar na Pátria celeste. No momento da terrível 

passagem, estai junto de nós, santo Arcanjo, que apresentais as 

almas a Deus. 
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 Que vossa espada afaste definitivamente o inimigo de nossa 

salvação, e gozaremos convosco a possessão eterna da infinita 

Beleza. Amém.(SMA) 

 Créditos:http://www.arcanjomiguel.net 
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