
Glorioso São Miguel Arcanjo, Príncipe da milícia celestial  

 

Oh! Glorioso São Miguel Arcanjo, Príncipe da milícia 
celestial, sede nossa defesa na terrível luta que levamos 

contra os poderes do mundo da 

obscuridade.[www.arcanjomiguel.net]  
 
Vem ao auxílio dos homens, a quem Deus criou a sua 

Imagem e Semelhança, e redimiu a grande preço da tirania 

do demônio.  
 

Luta neste dia a batalha do Senhor, junto aos Santos Anjos, 

como uma vez lutaste contra o líder dos anjos orgulhosos, 
Lúcifer, e seus seguidores, que perderam a batalha e seu 

lugar no Céu.  

 
Essa serpente antiga e cruel que seduz ao mundo foi lançada 

ao abismo junto com seus anjos.[www.arcanjomiguel.net]  
 

Mas agora este inimigo e destruidor dos homens volta a 
atacar.  

 

Transformado em um anjo de luz passeia, invadindo a terra 
com um multidão de Espíritos malignos, para tratar de 

apagar dela o Nome de Deus e de Cristo, para apoderar-se da 

glória eterna.(SMA) 
 

Este malvado dragão derrama a mais impura torrente de seu 

veneno de maldade sobre os homens de mente depravada e 
coração corrupto, o espírito da mentira, da impiedade, da 

blasfêmia e de todos os vícios e a 

iniqüidade.[www.arcanjomiguel.net]  
 
Estes astutos inimigos têm enchido e borrado com fel e 

amargura a Igreja, a Esposa do Cordeiro Imaculado, e tem 

posto suas mãos ímpias sobre suas posses mais sagradas. 
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No Santo Lugar mesmo, onde se encontra a sede do Santo 

Pedro e o Trono da Verdade tem levantado o trono de sua 

abominável impiedade, com o desígnio de ferir ao pastor 
para logo dispersar as ovelhas.  

 

Levanta-te então, o invencível Príncipe, traz ajuda ao povo 
de Deus contra os ataques dos espíritos perdidos, e dai-nos a 

vitória.  
 

Nós te veneramos como protetor contra os poderes malignos 

do inferno; a Vós tem confiado Deus as almas dos homens 
que tem de formar-se em 

santidade.[www.arcanjomiguel.net]  
 

Orai ao Deus da paz para que ponha a Satanás sob vossos 

pés, tão derrotado que já não possa voltar a cativar aos 
homens nem a fazer dano a Igreja.(SMA) 

 

Oferece nossas orações ante os olhos do Altíssimo, para 
conseguir com elas a misericórdia do Senhor; e derrotando 

ao dragão, a serpente antiga, o encerre uma vez mais no 

abismo, para que não seduza nunca mais as nações. 

Amém.[www.arcanjomiguel.net]  
 

Olhai a Cruz do Senhor; afastai os poderes hostis.  

 
O Leão da tribo de Judá tem conquistado a linhagem de 

David.  

 
Tem misericórdia de nós, Oh! Senhor  

 

Em Vós confiamos  
 

O Senhor, escutai minha oração.  

 
E que meu chamado chegue até Vós.  
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Oremos: 

 

Oh! Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, chamando 
vosso Santo Nome imploramos vossa clemência, para que 

pela intercessão de Maria, Sempre Virgem Imaculada e Mãe 

nossa, e do Glorioso São Miguel Arcanjo, nos ajudes na luta 
contra Satã e todos os outros espíritos impuros que andam 

pelo mundo para ferir a raça humana e causar a ruína das 

almas. Amém.[www.arcanjomiguel.net]  

  

São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha, para que não 
pereçamos no dia do juízo.  

São Miguel Arcanjo, primeiro defensor do Reinado de 

Cristo, rogai por nós.  

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

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.  

  

 

 

Combatentes de São Miguel Arcanjo 

FONTE : http://www.arcanjomiguel.net 

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