
Terço de São Miguel Arcanjo - 05 mistérios  (SMA) 

 

[rezado em terço de 05 mistérios]  
 

- Credo 

- Pai Nosso 
- Ave Maria (3 x ) 

- Glória 
 

Sobre as contas grandes: 

  

São Miguel Arcanjo, Príncipe da Milícia Celeste, tu que foste 
escolhido para vencer as forças do mal, tu perante quem todo o 

inimigo recua, vem ajudar-nos, vem proteger-nos. Expulsa para longe 

tudo o que poderá dificultar o nosso caminho na Fé e 

Santidade.[www.arcanjomiguel.net]  
 
Com a tua espada atravessa o flanco daquele que quer afastar-nos da 

nossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, e leva-nos sempre junto do 

nosso Pai Celeste, lá, onde devemos morar como herdeiros do Reino. 
Amém.  

 

Sobre as contas pequenas: 
  

São Miguel Arcanjo, Príncipe da Milícia Celeste, protege-nos, 

defende-nos, vem em nosso socorro. Amém.(SMA) 
 

Oremos (depois das cinco dezenas): 

  

São Miguel Arcanjo, contigo, pela graça de Deus Pai, nós queremos 
gritar no Céu: “Quem como Deus?!” 

 

Ajuda-nos a escolhermos sempre o bem e afastar para longe de nós 
tudo o que é mal, tudo o que possa ferir o Coração de Deus. 
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Ajuda-nos a ser dignos do nosso batismo, a fim de que no dia 

querido, podermos reinar junto do nosso Pai e rezar pelas almas que 

se afastem do Reino de Deus.[www.arcanjomiguel.net]  
  

São Miguel Arcanjo, nós temos confiança em Ti, nós cremos em 
Todo o Poder que Deus te deu para salvar as almas e vencer as forças 

do mal. Amém.[www.arcanjomiguel.net]  
 

Este terço será para vós uma Arma poderosa, porque desde o 
momento em que o pronunciais, vós podereis estar certos da nossa 

presença ao vosso lado e de quem vós rezais.(SMA) 

 
Oração enviada por nossa irmã amiga:  

Maria Filomena Perdigão Linda-a-Velha / PORTUGAL 

[de Corações Unidos] http://www.coeurs-unis.org 

Créditos:http://www.arcanjomiguel.net 

Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 
BLOGS 
https://saomiguelarcanjo.wordpress.com 
http://novecoros.blogspot.com.br 

 

 

Combatentes de São Miguel Arcanjo 

FONTE : http://www.arcanjomiguel.net 

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