
Orações de proteção dos anjos e arcanjos  

 
  

 São Miguel Arcanjo (festa: 29 de setembro)  

   

 Oração 

  

 São Miguel Arcanjo, que precipitastes no inferno a Lúcifer e aos 

outros espíritos malignos, expulsai da minha cabeça todos os maus 

pensamentos de ódio, raiva, vingança, sexo e outros pensamentos 

impuros e perversos. Fortalecei-me contra todas as outras tentações 

do demônio. 

  

 São Miguel Arcanjo, que Vossa espada cintilante arrede para longe 



de mim Satanás e todos os maus espíritos que querem prejudicar-

me no corpo e na alma. Sob a Vossa poderosa proteção nunca me 

deixa rei contaminar pelo pecado do orgulho ou pela revolta contra 

meu Deus nem contra a santa Igreja 

católica.[www.arcanjomiguel.net] 

  

 São Miguel Arcanjo! O Vós todos anjos bons e fiéis, defendei-me de 

dia, de noite, hoje e sempre. Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 

  

 São Gabriel (festa: 29 de setembro)  

  

 Oração 

  

 O poderoso Arcanjo São Gabriel, a Vossa aparição a Virgem de 

Nazaré trouxe luz ao mundo que estava mergulhado nas trevas. 

Assim falastes a Santíssima Virgem: ."Ave Maria, cheia de graça, o 

Senhor é convosco... o Filho que de ti nascer será chamado Filho do 

Altíssimo".[www.arcanjomiguel.net] 

  

 São Gabriel, intercedei por nós junto A Virgem Santíssima, Mãe de 

Jesus, o Salvador. Afastai do mundo as trevas da descrença e da 

idolatria. Fazei brilhar a luz da fé em todos os corações. Ajudai a 

juventude a imitar Nossa Senhora nas virtudes da pureza e da 

humildade. Dai força a todos os homens contra os vícios e o 

pecado.[www.arcanjomiguel.net] 

  

 São Gabriel, que a luz da Vossa mensagem anunciadora da 

Redenção do gênero humano ilumine o meu caminho e oriente toda 

a humanidade rumo ao céu.São Gabriel, rogai por nós. Amém.(SMA) 

  

 São Rafael (festa: 29 de setembro) 
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 Oração 

  

 Poderoso Arcanjo São Rafael, Vós que estais sempre vigilante 

diante da face do Deus Altíssimo, que Vos dignastes orientar Tobias 

para chegar a um feliz casamento, que nos prevenistes que o 

demônio Asmodeu, que fez morrer os sete noivos de Sara, ainda 

hoje se intromete nas famílias que se afastam dos mandamentos de 

Deus e este espírito maligno desmancha a felicidade do casal e 

desune os membros da família; eu Vos peço, guiai os jovens 

namorados, orientai os casais de noivos para. que cheguem a um 

feliz casamento; sede sentinela vigilante a porta de todos os lares 

cristãos para impedir a entrada do mau espírito da desconfiança, da 

desarmonia, da discórdia, da infidelidade, do ciúme e do ódio.São 

Rafael, fazei reinar em nossas famílias o amor, o respeito e a 

compreensão entre esposo e esposa e entre pais e filhos; fazei 

florescer a verdadeira felicidade em todos os 

lares.[www.arcanjomiguel.net] 

 São Rafael, abençoai-nos e defendei-nos. Amém. 

  

 Anjo do Guarda (SMA) 

  

 Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a 

piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. 

Amém.(SMA) 

  

 Oração aos santos Anjos (SMA) 

  

 "Anjos do Senhor, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o 

eternamente!" (Dn 3,59). Deus, em Vossa indizível e sábia 

providência, cheio de bondade enviastes os Vossos Anjos para nos 
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proteger: concedei-nos a graça de podermos sentir segurança na 

proteção deles, e alegrar-nos em sua companhia por toda 

eternidade. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 

 Deus, Vós dispusestes com admirável sabedoria o serviço dos Anjos 

e dos homens; no céu Vos servem continuamente os Anjos, Pai 

bondoso, que na terra protejam a nossa vida. Por Cristo, Nosso 

Senhor.  

  

 Santos Anjos de Deus, ajudai a Igreja a combater as potências das 

trevas do pecado e da descrença, para que o santo Reino de Deus 

cresça sempre mais na terra, levando os homens a felicidade eterna. 

Amém. 

 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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