
Orações a São Miguel Arcanjo Glorioso Príncipe 

do Céu  

 

Ó Glorioso Príncipe do Céu, protetor das almas, eu clamo e invoco a ti para que me livres de 

todas as adversidades e todo o pecado, fazendo-me progredir no serviço de Deus e 

conseguindo d'Ele a graça de preservar até o final, para que possa gozar a Sua presença 

eternamente. 

São Miguel Arcanjo, protege-nos nos combates.[www.arcanjomiguel.net] 

 

Cobre-nos com teu escudo protetor e livra-nos das emboscadas e das ciladas do 

demônio.São Miguel Arcanjo, Príncipe da Milícia Celeste, subjuga o mal para sempre. 

Precipita no inferno o satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder 

almas, porque Tu és vitorioso pelos séculos dos séculos. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 

 

São Miguel Arcanjo Gloriosíssimo Príncipe da Milícia Celeste 

 

Gloriosíssimo Príncipe da Milícia Celeste, São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate 

contra os príncipes e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra 

os espíritos malignos espalhados pelos ares.Vem em auxilio dos homens que Deus criou à 

Sua Imagem e Semelhança e que remiu por alto preço da tirania do demônio. A Igreja Te 

venera como Guarda e Patrono.[www.arcanjomiguel.net] 

 

A ti Deus confiou as almas remidas destinadas a ter assento na suprema Felicidade. Roga ao 

Deus da Paz que esmague o demônio debaixo dos nossos pés, para que não possa mais 

escravizar os homens e causar males à Igreja.Apresenta as nossas preces ao altíssimo, a fim 

de que, sem demora, nos previnam as Misericórdias do Senhor e tu tenhas o poder de agarrar 

o dragão, a antiga serpente que é o diabo e satanás, e precipitá-lo acorrentado nos abismos, 

de sorte que não possa mais seduzir as nações. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 

Créditos:http://www.arcanjomiguel.net 
Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

www.facebook.com/clevinhomaia 
BLOGS 
https://saomiguelarcanjo.wordpress.com 

http://novecoros.blogspot.com.br 
 

São Miguel Arcanjo expulsa todos os maus pensamentos  
 

São Miguel Arcanjo, que precipitaste no inferno a Lúcifer e aos outros espíritos malignos, 

expulsa da minha cabeça todos os pensamentos de ódio, raiva, vingança, pensamentos 

impuros e perversos. Fortalece-me contra todas as outras tentações do demônio.São Miguel 

Arcanjo, que a tua espada cintilante arrede para longe de mim o satanás e todos os maus 

espíritos que querem me prejudicar no corpo e na alma. 

 

Sob a tua poderosa proteção nunca me deixarei contaminar pelo pecado do orgulho ou pela 

revolta contra o meu Deus e nem contra a Santa Igreja.Ó São Miguel Arcanjo ó todos anjos 

bons e fiéis, defendei-me de dia, de noite, hoje e sempre. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 

Créditos:http://www.arcanjomiguel.net 
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Consagração a São Miguel Arcanjo 
 

Ó Príncipe nobilíssimo dos Anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da 

glória do SENHOR, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, 

meu diletíssimo São Miguel Arcanjo, desejando eu fazer do número dos vossos devotos e 

servos, a vós hoje me consagro, me do e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha 

família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima 

proteção.[www.arcanjomiguel.net] 

 

É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós 

engrandecereis o afeto do meu coração; recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do 

vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus 

muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo coração, ao meu querido Salvador 

Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me a aqueles auxílios que me são 

necessários para obter a coroa da eterna glória. [www.arcanjomiguel.net] 

 

Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe 

gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa alma poderosa lançai para longe, 

precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um 

dia prostrastes no combate no céu.[www.arcanjomiguel.net] 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. 

Amém. 
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Oração de São Miguel Arcanjo  
(pequeno exorcismo de São Leão XIII que deve ser rezado diariamente.) 

 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e 

ciladas do demônio! Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos; e vós, Príncipe da Milícia 

Celeste, pelo poder Divino, precipitai ao inferno a satanás e a todos os espíritos malignos 

que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 

Créditos:http://www.arcanjomiguel.net 
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Oração aos Santos Arcanjos  
 

São Gabriel, São Miguel e São Rafael, alcançai-nos de Deus Deus a saúde do corpo e da 

alma, defendei-nos contra os ladrões, assaltantes, seqüestradores e terroristas. Livrai-nos da 

morte repentina e impenitente, dos desastres, perigos e acidentes em nossas viagens e guiai-

nos na difícil 

caminhada rumo a Casa do Pai.[www.arcanjomiguel.net] 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.Amém. 
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*             

São Miguel Arcanjo vencedor dos espíritos rebeldes 
 

O príncipe glorioso São Miguel, chefe e comandante das hostes celestiais,  

guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, servo na casa do Rei Divino e nosso 

maestro admirável, você que brilham com excelência  

e da virtude sobre-humana nos livrar de todo o mal , Que se voltam para vós com confiança 

e permitir-nos por sua graciosa proteção para servir a Deus mais e mais fielmente todos os 

dias. 

                               

 
 

Oração a São Miguel Arcanjo  

 

Príncipe Guardião e Guerreiro defendei-me e protegei-me com Vossa espada,não permiti 

que nenhum mal me atinja. 

Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência.Livrai-me 

de pessoas negativas. Espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus 

filhos e familiares. 

Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. 

Trazei a paz e a harmonia. 

 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. 

Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. 

Ordene-lhes Deus! Instantemente o pedimos. E vós, Príncipe da milícia celeste,pela força 

divina, precipitai no inferno o Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo 

mundo para perder as almas.  

Amém. 

Créditos:http://www.arcanjomiguel.net 
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Oração curta a São Miguel Arcanjo 

 

A versão curta bem conhecida esta oração segue em português  e Latim. O Papa ordenou 

esta oração a ser recitado diariamente após a missa em todas as igrejas em todo o mundo 

católico. No entanto, esta prática foi quase completamente varridos na década de 1960 por 

mudanças litúrgicas feitas na esteira do Concílio Vaticano II. 

 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, a nossa proteção contra a malícia e ciladas 

do demônio. Que Deus repreendê-lo humildemente rezar, e tu, ó Príncipe da milícia 

celestial, pelo poder de Deus, o impulso para o inferno satanás e todos os espíritos malignos 

que vagueiam pelo mundo para perdição das almas. Amém. [www.arcanjomiguel.net] 

 

  latim  
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Sancte Michael Archángele, No. de Defende em proélio, contra nequítiam et insídias diaboli 

esto praesidium. Ímperet ıllı Deus, a Supplices deprecámur: tuque, princeps milítiæ 

caelestis, Sátanam aliósque Spíritus malignos, qui ad perditiónem Animarum pervagántur no 

Mundo, divina virtute, em INFERNUM detrúde. Amém 

                

  

  

Oração a Milícia de São Miguel Arcanjo 

 

Santo Anjo da Guarda, 

Que me foste dado por Deus 

Como companheiro para toda a minha vida, 

Salva-me para a eternidade e Cumpre o teu dever para comigo, 

O qual te confiou o amor de Deus. 

Sacode-me na minha indiferença, 

E tira-me da minha fraqueza.[www.arcanjomiguel.net] 

Fecha para mim todo o caminho e pensamento incorretos. 

Abre os meus olhos para Deus e para a cruz. 

Mas fecha os meus ouvidos diante das insinuações do inimigo maligno. 

Vigia sobre mim quando estou dormindo, e fortalece-me durante o dia 

para o dever e para cada sacrifício.[www.arcanjomiguel.net] 

Deixa-me ser um dia tua alegria 

e tua recompensa no céu. Amém.  

                          

 
  

Vade retro  

 

Eu te esconjuro,todo e qualquer espírito imundo, 

todo e qualquer poder das trevas,todo ataque do adversário infernal, 

toda legião, corja e facção diabólica. 

Em nome e pela força de nosso Senhor, Jesus Cristo, arranca-te e foge 

da Igreja de Deus, das almas criadas à imagem do Criador, e remidas pelo precioso sangue 

do Cordeiro divino.  

Hábil serpente, nunca mais ouses enganar o gênero humano, perseguir 

a igreja de Deus e abalar e joeirar como o trigo os eleitos de Deus  

Trecho do Ritual de Exorcismos e Outras Súplicas  
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1. Oração A São Miguel Arcanjo 

 

Ó  Glorioso Príncipe do Céu, protetor das almas, eu clamo e invoco a ti para que me livres 

de todas as adversidades e todo o pecado, fazendo-me progredir no serviço de Deus e 

conseguindo d'Ele a graça de preservar até o final, para que possa gozar a Sua presença 

eternamente. 

 

São Miguel Arcanjo, protege-nos nos combates.Cobre-nos com teu escudo protetor e livra-

nos das emboscadas e das ciladas do demônio. 

São Miguel Arcanjo, Príncipe da Milícia Celeste, subjuga o mal para sempre. Precipita no 

inferno o satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder almas, 

porque Tu és vitorioso pelos séculos dos séculos. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 
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2. Oração a São Miguel Arcanjo 

 

Gloriosíssimo Príncipe da Milícia Celeste, São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate 

contra os príncipes e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra 

os espíritos malignos espalhados pelos ares.Vem em auxilio dos homens que Deus criou à 

Sua Imagem e Semelhança e que remiu por alto preço da tirania do demônio. A Igreja Te 

venera como Guarda e Patrono. A ti Deus confiou as almas remidas destinadas a ter assento 

na suprema Felicidade.  

 

Roga ao Deus da Paz que esmague o demônio debaixo dos nossos pés, para que não possa 

mais escravizar os homens e causar males à Igreja.Apresenta as nossas preces ao altíssimo, a 

fim de que, sem demora, nos previnam as Misericórdias do Senhor e tu tenhas o poder de 

agarrar o dragão, a antiga serpente que é o diabo e satanás, e precipitá-lo acorrentado nos 

abismos, de sorte que não possa mais seduzir as nações. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 

 

3. Oração a Miguel Arcanjo 

 

São Miguel Arcanjo, que precipitaste no inferno a Lúcifer e aos outros espíritos malignos, 

expulsa da minha cabeça todos os pensamentos de ódio, raiva, vingança, pensamentos 

impuros e perversos. Fortalece-me contra todas as outras tentações do 

demônio.[www.arcanjomiguel.net] 

 

São Miguel Arcanjo, que a tua espada cintilante arrede para longe de mim o satanás e todos 

os maus espíritos que querem me prejudicar no corpo e na alma. Sob a tua poderosa 

proteção nunca me deixarei contaminar pelo pecado do orgulho ou pela revolta contra o meu 

Deus e nem contra a Santa Igreja.Ó São Miguel Arcanjo! ó todos anjos bons e fiéis, 

defendei-me de dia, de noite, hoje e sempre. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 
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4. Oração Do Anjo Da Guarda 
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Ó Anjo do Senhor, Jesus Cristo, meu Santo da guarda e tutor de minha alma e do meu 

corpo, perdoa-me todos os pecados que eu tenha cometido e livra-me (livrai-me) de todas as 

emboscadas dos meus inimigos, para que não cometa pecado algum que possa causar ajusta 

ira de Deus, mas ora (orai) por mim indigno e pecador que sou, afim de que me torne 

merecedor da bondade e da misericórdia da Santíssima Trindade, da Sacrossanta Mãe de 

nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os Santos. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 

 

5. Oração do Anjo da Guarda 

 

Ó Anjo Santo, companheiro de minha Alma e vida humilde, não me largues com os meus 

pecados, não te apartas de mim por causa das minhas imperfeições.Não consintas que o 

maligno possa dominar o meu corpo débil, antes segura a minha mão fraca e guia-me no 

caminho da salvação.Sim Anjo de Deus, Santo e Guarda de minha Alma e de meu corpo, 

perdoa-me tudo o que fiz aborrecendo-te, e, se pequei neste dia, seja Tu o meu Protetor 

guardando-me das adversidades para não aborrecer a Deus com um pecado sequer e peço-Te 

interceder por mim perante o Senhor Deus para fortalecer-me no Seu Temor e prova-me, 

servo merecedor da Tua bondade. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 
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6. Oração ao Anjo da Guarda 

 

Santo Anjo do Senhor, meu zeloso Guardador, dado por Deus do Céu para minha proteção. 

Ilumina-me neste dia e preserva-me de todo mal. Ensina-me a fazer o bem e guia-me (guiai-

me) no caminho da salvação. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 

 

7. Oração Contra os Maus Espíritos 

 

Ó Senhor Eterno, Tu que Salvaste a raça humana do cativeiro do diabo, Salva o Teu servo 

(nome) dos atos dos maus espíritos e Manda que se afastem da Alma e do corpo de Teu 

servo. Proíbe que eles morem ou se escondam nele, mas fujam para longe, diante de Teu 

Santo Nome e Nome de Teu Filho Único e Teu Espírito Santo Vivificante e fiquem 

distantes da criatura de Tuas Mãos. Até que ele seja purificado de toda influência diabólica, 

viva na adoração, na justiça e na piedade; mereça receber Teus Santos e Vivificantes 

Mistérios, os Mistérios do Teu Único Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. 

Amém.[www.arcanjomiguel.net] 

Créditos:http://www.arcanjomiguel.net 
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ORAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO PELA IGREJA 

São Miguel Arcanjo,Vós, a quem o Senhor confiou a guarda da Igreja, dignai-Vos ouvir nossas 

preces em Seu favor.  

Guardai-a do espírito de soberba de seus filhos, das falsas doutrinas, do desamor ao Santo Papa. 

Reuni as ovelhas desgarradas e apressai a hora da unidade de todos seus filhos.[www.arcanjomiguel.net] 

 

Nota: Rezar um Pai Nosso, um Ave Maria e um Glória ao Pai. 
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QUARESMA DE SÃO MIGUEL ARCANJO  

 

De 15 de agosto a 29 de setembro (Festa de São Miguel arcanjo). 

A quaresma pode ser rezada em qualquer data do ano.  

 

Providenciar um altar para São Miguel Arcanjo com uma imagem ou uma estampa.Durante 

quarenta dias vamos nos unir numa rede de intercessão e clamar pelas nossas famílias e 

todas as nossas necessidades. 

 

Todos os dias: 

 

Acender uma Vela (benta) diante da imagem de São Miguel Arcanjo 

Oferecer jejuns, penitências e abstinências  

Fazer o sinal da cruz 

Rezar a oração inicial “Pequeno Exorcismo do Papa Leão XIII” 

Rezar a Ladainha de São Miguel Arcanjo  

Rezar a Consagração a São Miguel Arcanjo 

Fazer o pedido de uma graça a ser alcançada  

Fazer uma Santa confissão  

(se possível rezar de  joelhos junto ao altar)  

 

A Quaresma tradicional "básica" feita pela canção nova, é rezado o  Pequeno Exorcismo e  a 

Ladainha de São Miguel Arcanjo, mas são feitos vários modelos para se rezar, é adicionado 

a Consagração de São Miguel Arcanjo, Pai Nosso aos Arcanjos, o Rosário de São Miguel 

Arcanjo , Ladainhas  diversas, Salmos e outros, cada pessoa reza conforme sua melhor 

opção. Deus lhe abençoe . clevinho maia - agosto 2014  

 

O altar - Na Quaresma de São Miguel Arcanjo, costuma-se fazer um pequeno altar ou 

oratório com a imagem de Arcanjo (pode ser uma foto também) e se possível no momento 

da oração acenda uma vela ( benta ) (que simboliza a luz de Cristo). 

 

Jejuns e penitências - Durante o período desta oração (40 dias), é indicado que cada pessoa 

faça uma penitência (exemplos) (abster-se de algo de comer, do cigarro, da bebida, ou até da 

televisão) e buscar o jejum ao menos às sextas-feiras, dia que a Igreja aconselha a prática.  
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(abster-se de carne por exemplo) .  

 

Participar das Santas missas (se possível diariamente) em honra a São Miguel, e após a 

comunhão rezar a Oração de São Miguel Arcanjo.  

Durante as orações (40 dias ), Acender a vela (benta), fazer o sinal da Cruz, jogar sal 

exorcizado na casa, rezar as orações e terminar aspergindo   

 

“Pequeno Exorcismo do Papa Leão XIII” 

 

ORAÇÃO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 

 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e 

ciladas do demônio. 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. [www.arcanjomiguel.net]  

 

Sacratíssimo Coração de Jesus tende piedade de nós! (3x) 

 

São Miguel Arcanjo, rogai por nós! (3x) 

  

LADAINHA DE SÃO MIGUEL ARCANJO  

  

Senhor tende piedade de nós. 

Jesus Cristo tende piedade de nós. 

Senhor tende piedade de nós. Jesus Cristo ouvi-nos. 

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. [www.arcanjomiguel.net] 

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. 

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

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, 

São Miguel, nosso Príncipe, rogai por nós. 

São Miguel, nosso Advogado, rogai por nós. 

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. 

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. 

  

Oração: Senhor Jesus, santificai-nos, por uma bênção sempre nova, e concedei-nos, pela 

intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do Céu e a 

trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos 

dos séculos. 

  

Ao final, reza-se: 

  

Um Pai Nosso em honra de São Gabriel. 

Um Pai Nosso em honra de São Miguel Arcanjo. 

Um Pai Nosso em honra de São Rafael. 

Um Pai Nosso em honra ao nosso Anjo da Guarda. 

  

Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, 

vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de 

Cristo; vós, cuja excelência e virtudes são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os 

males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável 

proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. 

  

V. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo. 
[www.arcanjomiguel.net] 

R. Para que sejamos dignos de suas promessas. 

  

Oração: Deus, todo poderoso e eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia 

para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe de Vossa Igreja o gloriosíssimo 
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Arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos, nós vo-lo pedimos, de sermos preservados de todos 

os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa 

inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da Vossa 

poderosa e augusta Majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, Nosso Senhor. 
[www.arcanjomiguel.net] 
  

Consagração a São Miguel Arcanjo 

  

Ó Príncipe nobilíssimo dos Anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória 

do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os Anjos justos, meu 

diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e 

servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha 

família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a 

oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o 

afeto do meu coração; recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso 

sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos 

e graves pecados, a graça da amar a Deus de todo coração, ao meu querido Salvador Jesus 

Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são 

necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, 

especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta 

e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, 

aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no 

Céu. [www.arcanjomiguel.net] 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no 

supremo juízo. 

Créditos: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 
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