
ORAÇÃO DE SÃO BENTO 
 

"A  Cruz Sagrada .seja a minha Luz. Não seja o dragão o meu guia. 

Retira-te satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mau o que tu me 
ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno." Amém (3x)  
A bênção de Deus Todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça 

sobre nós e permaneça para sempre. Amém. [www.arcanjomiguel.net] 

EXPLICAÇÃO  

DAS LETRAS INICIAIS DA MEDALHA DE SÃO BENTO 

 

FRENTE: 

 

 
 

"Eius In Obitu Nro Præ Sentia Muniamur" 

Sejamos protegidos pela sua presença 

na hora da nossa morte. 

VERSO: 
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C.S.P.B. "Crux Sancti Pátris Benedícti" 

Cruz do Santo Padre Bento 

 

C.S.S.M.L. "Crux Sácra Sit Míhi Lux" 

A Cruz Sagrada seja a minha luz 

 

N.D.S.M.D. "Non Dráco Sit Míhi Dux" 

Não seja o Dragão o meu guia! 

 

V.R.S. "Váde Rétro, Sátana" 

Retira-te, Satanás! 

 

N.S.M.V. "Núnquam Suáde Míhi Vána" 

Nunca me aconselhes coisas vãs 

 

S.M.Q.L. "Sunt Mála Quæ Líbas" 



É mau o que tu me ofereces 

 

I.V.B. "Ípse Venéna Bíbas" 

Bebe tu mesmo o teu veneno 

ORAÇÃO DE SÃO BENTO 

Ó Deus, que com tantos e tamanhos privilégios honrastes a preciosa 

morte do gloriosíssimo patriarca São Bento, concedei, assim vo-Lo 

pedimos, que à hora da nossa morte sejamos defendidos das ciladas do 

Inimigo, pela presença daquela cuja memória celebramos. Por Jesus 

Cristo, Nosso Senhor. Amém. [www.arcanjomiguel.net] 

 

LADAINHA DE SÃO BENTO, ABADE - PADROEIRO DOS EXORCISTAS 

Senhor, tende Piedade de nós. 

Cristo, tende Piedade de nós. 

Senhor, tende Piedade de nós. 

Cristo, tende Piedade de nós. 

 

Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos. 

 

Pai do Céu, 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. 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende Piedade de nós. 

 

Santa Maria, rogai por nós. 

Santo Padre São Bento, rogai por nós. 

Glória dos Patriarcas, rogai por nós. 

Autor da Santa Regra, rogai por nós. 

Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. 

Exemplo de perfeição, rogai por nós. 

Pérola de santidade, rogai por nós. 

Santo Padre São Bento, rogai por nós. 
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Sol resplandecente na Igreja de Cristo, rogai por nós. 

Estrela brilhante na casa de Deus, rogai por nós. 

Inspiração de muitos santos, rogai por nós. 

Serafim de chama ardente, rogai por nós. 

Serafim de chama ardente, rogai por nós. 

Querubim transfigurado, rogai por nós. 

Autor de feitos maravilhosos, rogai por nós. 

Santo Padre São Bento, rogai por nós. 

Domador dos demônios, rogai por nós. 

Modelo dos cenobais, rogai por nós. 

Destruidor dos ídolos, rogai por nós. 

Honra dos confessores da fé, rogai por nós. 

Consolação das almas, rogai por nós. 

Ajuda nas tribulações, rogai por nós. 

Santo Padre São Bento, rogai por nós. 

 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende Piedade de nós, 

Senhor. [www.arcanjomiguel.net] 

 

Antífona 

 

Sob a Vossa Proteção nos refugiamos, Santo Padre São Bento, não 

desprezeis as nossas súplicas em todas as necessidades, tribulações e 

tentações da nossa vida. Sustentai-nos na luta contra o Inimigo Maligno 

e ajudai-nos a alcançar, em Nome de Jesus Cristo, a Vida Eterna. 

 

V: São Bento, Bendito do Senhor. 

R: Que do alto do Céu defendeis os Vossos devotos!... 

 

Oremos: 

 

Deus Eterno e Onipotente, que honraste o Vosso amado São Bento com 

o Dom de uma grande caridade para que muitas almas sigam o 

caminho que a Vós conduz, humildemente Vos suplicamos: pelos seus 
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muitos méritos, inflamai e consumai os nossos corações no Fogo do 

Vosso Amor. [www.arcanjomiguel.net] 

Por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém. 

V. ENTREGA FILIAL A SÃO BENTO 

Ó Padre Santo São Bento, ajuda dos que a ti recorrem: aceita-me sob a 

Tua Proteção; defende-me dos perigos que assaltam a minha vida; 

obtém-me a Graça do arrependimento sincero e de uma conversão 

verdadeira, para que possa reparar os pecados cometidos e glorificar a 

Deus todos os dias da minha vida. [www.arcanjomiguel.net] 

 

Tu que conformaste o teu coração à Vontade do Senhor, recorda-te de 

mim junto do Altíssimo para que, dando-me o perdão de todas as 

minhas faltas, Ele me faça forte na prática do bem, não permita que 

jamais d’Ele me separe, me receba nos coros dos eleitos e, juntamente 

contigo, me associe às fileiras dos Santos que atrás de ti entraram na 

Beatitude Celeste. [www.arcanjomiguel.net] 

Deus Onipotente e Eterno, pelos méritos e exemplo de São Bento, de 

Sua Irmã Santa Escolástica e de todos os Santos Monges que estão no 

Céu: renovai em mim o Vosso Espírito Santo, dai-me força no combate 

contra as seduções do Maligno, paciência nas tribulações da vida, 

prudência nos perigos. [www.arcanjomiguel.net] 

 

Aumentai em mim o amor à caridade, o ardor na obediência e uma 

fidelidade humilde na prática da vida cristã. Confrontado pelo Vosso 

auxílio e pela caridade de todos, possa eu servir-Vos com alegria e 

chegar vitorioso à Pátria Celeste, morada de todos os Santos. Por Nosso 

Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho. Amém. 

Créditos:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 

BLOGS 

https://saomiguelarcanjo.wordpress.com 

http://novecoros.blogspot.com.br 
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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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


