
Oração de São Miguel Arcanjo para os policiais. 

 

São Miguel, glorioso comissário de polícia, que já tão bem e com sucesso 

limpou instalações de todos os seus indesejáveis de Deus do céu, olhar 

com olhos bondosos e profissional em sua força terrena.  

 

Dê-nos a cabeça fria, corações robustos, e talento incrível para a 

investigação e julgamento sensato. Faça-nos o terror dos assaltantes, o 

amigo das crianças e dos cidadãos cumpridores da lei, gentil com 

estranhos, educado com furos, rigoroso com infratores e impermeável às 

tentações. [www.arcanjomiguel.net] 

 

Você sabe, São Miguel, a partir de suas próprias experiências com o 

diabo, que muito do policial na terra nem sempre é feliz, mas seu senso de 

dever que tanto agradou a Deus, o disco bate que até surpreendeu o diabo, 

e seu angelical auto-controle nos dar inspiração.  

 

E quando nos deitamos nossas varas noite, inscrever-nos na sua força 

celeste, onde será tão orgulhoso para proteger o trono de Deus como 

temos sido para guardar a cidade de todos os povos. Amém.  
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São Miguel Arcanjo vinde em meu auxílio em todos os perigos. 

 

Glorioso São Miguel, ajuda-me diariamente no meu trabalho. Eu sou 

abençoado para servir como bom devoto. Comprometo-me a manter as 

minhas habilidades afiadas e meu julgamento rápido e perspicaz.  

 

Ajudar-me a tornar-se mais carinhoso, atencioso e sensível para aqueles 

que eu ajudar. Príncipe poderoso dos exércitos celestiais, e vitória sobre 

espíritos rebeldes, lembre-me para que eu possa estar propensos ao 

orgulho.Seja para comigo, eu oro, pedindo sua poderosa ajuda em 

dificuldades, e acima de tudo não me abandonar na minha última luta. 

Vinde em meu auxílio em todos os perigos. Cuide de mim e de meus 

colegas de trabalho. [www.arcanjomiguel.net] 
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São Miguel, guardião e defensor dos filhos de Deus, cuidar de nós durante 

a vida, nos defender contra os ataques de inimigos e perigos, e nos ajudar, 

especialmente na hora da morte.  

 

Ajude-nos a alcançar a felicidade de contemplar a face de Deus por toda a 

eternidade. São Miguel, intercedei por mim junto a Deus em todas as 

minhas necessidades, especialmente  [faça seu pedido]. 

Alcançai-me um resultado favorável no assunto eu recomendo a você. 

Amém. [www.arcanjomiguel.net] 

Fonte:http://www.arcanjomiguel.net 
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BLOGS 

https://saomiguelarcanjo.wordpress.com 

http://novecoros.blogspot.com.br 
  

 

As Orações não são de nossa autoria, a propriedade das 

mesmas é do povo de Deus.  

 
Por favor cite a Fonte dos artigos de nosso site  

 

 

 

Combatentes de São Miguel Arcanjo 

FONTE : http://www.arcanjomiguel.net 

FONTE : http://www.principemiguel.com.br 
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