
Novena a São Miguel Arcanjo  

 

Instruções: Faça essa oração todos os dias durante nove dias.  

 

São Miguel Arcanjo, campeão dos fiéis de Deus e seu povo.  

I / vamos com confiança e buscar a vossa poderosa 

intercessão. Para o amor de Deus, que te fez tão glorioso na 

graça e poder, e para o amor da Mãe de Jesus, Rainha dos 

Anjos, tem o prazer de ouvir a minha / nossa oração. Seu você 

sabe o valor das minhas / nossas almas, aos olhos de Deus. 

Que nenhuma mancha do mal nunca desfigurar a beleza. 

Ajude-me / nos a conquistar o espírito do mal que tenta me /  

us. I / No desejo de imitar a sua fidelidade a Deus e à Santa 

Madre Igreja e seu grande amor por Deus e as pessoas . E já 

que eles são mensageiros de Deus para cuidar de seu povo,  

[www.arcanjomiguel.net] 

I / saudamos essas intenções especiais:  

Intenções específicas só ser recitado no dia da 1ª Mencione os 

seus pedidos ( dizer os pedidos )  

Senhor, ouve e conceda minhas / nossas intenções especiais 

para esta Novena que eu / nós trazemos diante de vos.  

Ore por mim / nós, São Miguel, e para o qual eu / nós 

amamos. Proteja-me / nos em todos os perigos do corpo e da 

alma. Ajude-me / na minha necessidade / nossas  

necessidades diárias. Através de sua poderosa intercessão, eu 

posso / podemos viver uma vida santa, uma morte feliz e 

alcançar o Céu, onde eu / nós podemos louvar e adorar a 

Deus com você para sempre. Amém.  

[www.arcanjomiguel.net] 

Pai Nosso ...  Ave Maria ...  Gloria ...  
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Fonte: Os Padres miguelitas http://www.michaelites.ca/ 

Fontee:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

Oração a São  Miguel Arcanjo  

 

São Miguel, você é o príncipe da milícia celestial, confiado por 

Deus, deu-lhe o poder de enviar os espíritos maus para o 

inferno.  

Peço-vos neste momento difícil em que a humanidade sofre 

tanta raiz do pecado, duplicando o seu cuidado e proteção 

para todo o mundo e, especialmente, para as crianças 

abortadas e abusadas pelos seus pais e adultos. Amém.  

[www.arcanjomiguel.net] 

Fonte:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

 

Ato de Consagração a São  Miguel Arcanjo  

 

São Miguel Arcanjo, príncipe invencível e protetor angelical 

gloriosa dos anfitriões universais da Igreja, vos saúdo e te 

louvamos o esplendor com que Deus tão ricamente adornado. 

Venho, antes de, na companhia de meu anjo da guarda, o 

Beato Padre Markiewicz e todos os bem-aventurados e dos 

santos.   

[www.arcanjomiguel.net] 

Eu tomá-los como testemunhas de minha dedicação e devoção 

a você.  

São Miguel Arcanjo, eu consagro o meu corpo e da alma. Você 

escolhe como meu patrono e protetor. Seja a minha força e 
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guardião da minha vida. Ajude-me por vossa poderosa 

intercessão, para que possa imitar a sua coragem e lealdade a 

Deus, confiando a sua assistência e proteção tipo, que pode 

ser a vitória sobre os inimigos da minha alma e estar unidos a 

Deus no céu para todo o sempre. Amém .  

Fonte: Os Padres miguelitas http://www.michaelites.ca/ 

Fontee:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

 

Oração para a proteção de São Miguel com o seu escudo  

 

São Miguel, você é a nossa proteção e nossa defesa contra o 

mal.  

Coloque o escudo da verdade sobre nós e defendei-nos na 

batalha contra Satanás. Ajude-nos a reconhecer o caminho 

reto do Amor Santo.  

Esclarecer nossas escolhas entre o bem e o mal sempre nos 

colocando sob seu escudo da verdade.  Amém.  

[www.arcanjomiguel.net] 

Fonte: http://www.corazones-unidos.net 

Fonte:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

 

Oração a São Miguel Arcanjo para   mundo  

 

São Miguel, bravo guerreiro contra o erro, coloque o escudo da 

verdade acima de todas as nações do mundo.  

[www.arcanjomiguel.net] 

Ilumina os corações de todos os líderes do governo para ver 

as formas em que Satanás está separando a humanidade da 
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Vontade de Deus.  

Com sua espada da verdade, dá a todos a luz para entender 

que toda a vida humana é preciosa criação de Deus e que 

você nunca deve destruir. Que nenhuma lei venha apoiar e 

proteger o pecado legislar.  

Com sua espada e seu escudo da verdade, coloca Deus no 

centro de todos os corações, e como o líder de todas as 

nações.  Amém.  

Fonte: http://www.corazones-unidos.net  

Fonte:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

 

Consagração a São Miguel Arcanjo 

 

Oh nobre Príncipe dos anjos, bravo guerreiro do Altíssimo, 

zeloso defensor da glória e terror dos espíritos rebelde, amor e 

deleite de todos os justos anjos  do Senhor, o meu amado 

Arcanjo Miguel: alistar-se no número de seus devotos e 

servos, hoje eu me consagro , eu ofereço em  rendição. Eu me 

coloco, meu trabalho, minha família e tudo o que me pertence 

sob sua proteção poderosa.  

[www.arcanjomiguel.net] 

É pequena, oferta  do meu serviço, sendo um miserável 

pecador, mas  aumenta o carinho do meu coração. Lembre-se 

que a partir de agora eu estou sob a sua proteção e deve 

ajudar-me durante toda a minha vida. Passe-me o perdão para 

os meus muitos pecados graves, a graça de amar a Deus com 

todo o teu coração, meu querido Salvador Jesus Cristo, minha 

Mãe Santíssima e de todos os homens, meus irmãos, amados 

do Pai e redimidos pelo Filho.  
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[www.arcanjomiguel.net] 

Alcançai-me a ajuda que eu preciso para alcançar a coroa da 

glória eterna. Defenda-me dos inimigos da alma, 

especialmente na hora da morte. Oh glorioso príncipe, venha a 

ajudar-me na última luta, foge de mim e mergulha nas 

profundezas do inferno o anjo orgulhoso e infiel prostradas em 

combate um dia no Paraíso.  

Naquela época, São Miguel Arcanjo, levam-me diante do trono 

de Deus para cantar com você e todos os anjos,louvores , 

honras  e glórias  daquele que reina para sempre. Amém. São 

Miguel Arcanjo, nos defenda na batalha para que não pereça 

na corte suprema.  

Fonte: http://www.salvadmereina.org.co  

divulgação:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

Hino em honra de São Miguel Arcanjo  

 

Oh grande príncipe do céu,  

Miguel poderoso, 

E glorioso mensageiro  

Cristo Rei Soberano;  

Você que é duas vezes  

Santo e tem sido chamado  

Mika-el, Quis Ut Deus!  

Dê-nos a beleza de  

Alma; corpo pureza.  

Para evitar o colapso sob a lama  

a paixão vergonhosa para nós viajar pelo  

caminho da salvação, nos sustente com bondade  

Dê a paz em nosso tempo;  
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[www.arcanjomiguel.net] 

Consolidação da paz.  

A espada do inimigo  

Não viole nossas fronteiras;  

Sob a sua égide, o mundo  

Ele é protegido toda calamidade  

Que homens e mulheres, velhos e jovens  

Saiba a desprezar Vaidades do século! Ensina-nos  

andar no verdadeiro caminho de Cristo  

para que possamos cruzar em breve a Porta do Céu. 

Quando chega o dia ressurreição, não compartilham  

no inferno o destino do ímpios, mas sim  

os membros eleitos na luz e felicidade. 

 

Oração  

Senhor Deus dos Exércitos, o dispensador de todos os 

dignidades, concessão estar sempre sob a proteção da 

Santíssima Arcanjo Miguel, bem como por todas as virtudes 

celestiais, e concede que adorando ela em louvor de teu santo 

nome, um dia partilhar a sua alegria. Amém. 

Fonte:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

 

Oração de libertação com a ajuda de São Miguel  Arcanjo  

 

Oh, Senhor, tu és grande, tu és Deus, você é o Pai, nós, por 

intercessão e com a ajuda de Miguel, Rafael e Gabriel , oramos 

para que nossos irmãos e irmãs sejam livres do mal que tem 

escravizado.  

Oh, santos, vem todos em nosso auxílio.  
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A partir de ansiedade, tristeza e obsessões, pedimos que:  

Livrai-nos, Senhor.  

[www.arcanjomiguel.net] 

Do ódio, fornicação e inveja, pedimos que:  

Livrai-nos, Senhor.  

Pensamentos de ciúme, raiva e morte, nós suplicamos:  

Livrai-nos, Senhor.  

Todos os pensamentos de suicídio e aborto, nós suplicamos:  

Livrai-nos, Senhor.  

De todas as formas de desordem na sexualidade, nós 

suplicamos:  

Livrai-nos, Senhor.  

Divisão da família, de cada amizade falsa:  

Livrai-nos, Senhor.  

[www.arcanjomiguel.net] 

De todas as formas de feitiçaria, magia, feitiçaria e qualquer 

mal escondido, nós suplicamos:  

Livrai-nos, Senhor.  

Oh, Senhor, que disse: "Eu deixo a minha paz, a minha paz 

vos dou", por intercessão da Virgem Maria nos conceda 

livramento de toda maldição e sempre desfrutar da sua paz. 

Por Cristo nosso Senhor. Amém!  

Autor: Padre exorcista Gabriele Amorth - da diocese de Roma 

divulgação:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


