“Quem é esta que avança como a aurora...
Brilhante como o sol e como a lua...
Temível como um Exército em Ordem de
Batalha...

Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta, em
Deus meu Salva-dor.”
Porque nos permitiu fazer parte do Exército de Maria, cujas armas são: a
oração, o jejum, a penitência e a Adoração.

Onde a fonte é a Santa Missa!
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Tudo o que contém este Devocionário de São Miguel, Santos Anjos, Orações e Vivência de Fé,
foram buscados dentro da piedade Cristã, e vieram para nortear o Grupo de Oração Milícia de São
Miguel e divulgar a Adoração ao Santíssimo Sacramento e a Adoração da Santa Cruz, além da
veneração a Virgem Maria, São Miguel e Anjos e Santos do céu, e fazer cientes os cristãos
católicos, da necessidade de rezar pela sua Igreja sem cessar, em todas as circunstâncias, e pela
conversão dos pecadores. As citações bíblicas foram extraídas da Bíblia Edição Ave Maria.
OBSERVAÇÃO:
Este é um devocionário de São Miguel e dos Santos Anjos totalmente Católico, não acreditamos em
anjos esotéricos, inclusive repudiando-os, visto que neste mês de abril de 2002, o nosso Papa João
Paulo II, afirmou que os únicos nomes de Anjos aceitos pela Igreja, referem-se a São Miguel, São
Gabriel e São
Rafael, os demais nomes não são aceitos. Portanto devem evitar toda e qualquer associação que não
sejam as aceitas pela Igreja.
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Apresentação
No campo da vida, você é um semeador! Não pode fugir à
responsabilidade de semear!
Não diga que o solo é árido, ou que não chove o su-ficiente, que o sol queima ou
que a semente não é da melhor qualidade! Não é tua missão julgar a terra, o
tempo e a semente; a tua missão é semear! A semen-te é abundante!
Semeie o sorriso amigo, a boa ação, o olhar de alen-to, a palavra suave, o gesto
de compreensão, o per-dão, o calar, semeie Jesus no qual você se torna, sem
cessar...
São sementes que germinam facilmente...mas mui-tas vezes não vemos seus
frutos a princípio, parece-nos que a terra não os produzirá. Não semeie
descui-dadamente como quem se sente obrigado, elevando ao céu a prece
cotidiana da murmuração. Semeie com entusiasmo, atenção, alegria e amor.
Encontre no semear diário sua razão de viver!
Ao semear, não pense quanto receberá de volta, ou quanto demorará a colheita!
Observa o semeador do campo e verá sua paciência ao regar uma semente que
só lhe dará frutos muitos anos mais tarde. [www.arcanjomiguel.net]
Nós não semeamos para receber elogios e agrade-cimentos. Semeamos porque
é nossa missão e não podemos omitir-nos. Porque já não podemos viver sem nos
doar.
Porque ninguém pode servir a Deus sem entregar-se plenamente a semeadura
do reino.
Assim, esperamos que este Devocionário seja mais uma semente lançada. E
que aprendendo a lição do semeador do campo, que lança sementes acreditando
nos anos, mas trabalha um dia de cada vez cuidando delas. Assim, também deve
ser aquele que semeia o Reino de Deus, sonhar com a árvore crescida, mas vigiar
o exemplo/semente de cada dia.
E isso, porque semeia para um Reino onde dar é re-ceber;
Onde perder a vida é encontrá-la, onde gastar a vida é aumentá-la. Lança suas
semente, lança sempre!
Lança-as em todo terreno, em todo tempo, em todo lugar!
E assim, então compreenderemos São Paulo quan-do diz: “Eu plantei, Apolo
regou, mas Deus é quem faz crescer!”
Faça a sua parte, o resto é com Deus!
Grupo de Oração Milícia de São Miguel.

PARA SER UM DEVOTO DE SÃO MIGUEL
Para ser um devoto de São Miguel Arcanjo e assim receber as indulgências conferidas
pela Igreja, é uma decisão pessoal. A devoção se explicita sempre pela Adoração ao
Ssmo Sacramento e depois a Santa Cruz. Em uma Aparição, a dedicada serva de Deus,
São Miguel ao ser questionado qual era o Ministério que seus devotos deveriam seguir,

ele firmemente disse: “Adorai ao Senhor na Eucaristia por 1h, e ficarão em silêncio por até
quinze minutos em profunda adoração, e quando já forem mais de 33 pessoas, fazei nova
adoração a fim de o Senhor seja adorado todos os dias como deve ser. Adorai também a
Ssma Cruz do Senhor porque dela emanam grandes graças”. “Tenho um singular amor
por todos os meus devotos, sou o soldado disposto a tudo por cada um deles, por isso
peço a eles que não esmoreçam na fé, porque eu estarei com eles em cada adoração e
sempre, presente como me faço agora”
Muitos querem receber a fita da devoção a São Miguel, sentem este desejo no coração,
mas conciliar tudo na Igreja impede tal realização. Cumpre dizer que este desejo no
coração é vontade do Pai, é Ele quem escolhe àqueles que envia ao seu Filho na
Eucaristia, como Anjos aqui na terra, um seguimento dos anjos celestes que lá o adoram
em plenitude, e é São Miguel quem os convida a compor este exército angélico, mesmo
na imperfeição e dificuldades. São Miguel continua como humilde servo, nada querendo
para si, tudo para seu Senhor e seu Deus. [www.arcanjomiguel.net]
Para receber a fita de membro, que é a fita azul, com uma vermelha mais fina sobre a
outra com a efígie de São Miguel na ponta, basta a sincera vontade de servir ao
Senhor adorando-O na Santa Eucaristia e na Santa Cruz, e procurando viver a cada dia
os votos feitos. E buscando assistir quantas missas lhe forem possíveis rogando a Deus
por um coração humilde e orante para entender este Santo Mistério. Depois do período de
perseverança, no dia em que a Igreja comemora o dia dos Santos Arcanjos: Miguel,
Gabriel e Rafael, o devoto recebe a fita de membro perpétuo, o significado dela é o
escudo de sua proteção Angélica, que é como o manto de São Miguel (fita
vermelha=divino), que cobre a nossa humanidade (fita azul=homem). Esses votos feitos
na presença do sacerdote que abençoa as fitas e as entrega aos padrinhos para serem
impostas aos membros, são entre a pessoa e São Miguel, que neste mesmo momento
passa a ser intercessor em todas as dificuldades junto ao Trono da Graça. Este voto,
cumpre reafirmar é entre a pessoa e São Miguel, portanto o compromisso é com o céu e
cada um deve zelar por cumprir fielmente.O uso da fita com a efígie de São Miguel, é um
escudo de forte proteção Angélica. E que todo devoto de São Miguel se consagra a
Nossa Senhora deve sempre rezar a Ela.
ORAÇÃO PARA ESCOLHER
SÁO MIGUEL COMO PROTETOR ESPECIAL
Ó grande Príncipe do Céu, fidelíssimo guardião da Igreja, São Miguel Arcanjo, eu.......
embora muito indigno de apresentar-me perante vós, fiado contudo na vossa especial
bondade, convido pela excelência de vossa admirável intercessão e da riqueza de vossos
benefícios, apresento- me a vós, acompanhado por meu Anjo da Guarda, e em presença
de todos os Anjos do Céu, que tomo como testemunhas da minha devoção para
convosco, escolho-vos hoje para meu protetor e meu advogado particular, e proponho
firmemente de vos honrar com todas as minhas forças. Assisti-me durante toda minha
vida, a fim
de que jamais ofenda os olhos puríssimos de Deus, em obras, em palavras, e em
pensamentos. Defendei-nos contra as tentações do demônio, especialmente contra a fé e
a pureza! Na hora da morte, alcançai a paz à minha alma e introduzi-a na Pátria eterna!
Amém.
EXPLICAÇÃO DOS VOTOS FEITOS
A SÃO MIGUEL ARCANJO
HUMILDADE
- MODÉSTIA - NÃO JULGAMENTO
HUMILDADE:
O fruto da humildade é o Temor de Deus
O maior teste de coragem na terra é suportar a derrota sem ficar com o coração

derrotado.A humildade é paciência, leva-nos a suportar os nossos defeitos de vaidade e
orgulho.A Mãezinha era magnificamente humilde.
A humildade consiste na constatação da verdade, pouco importando se isto vem em
louvor ou desdouro da própria pessoa. Embora reconhecendo a capacidade concedida,
com os pés na realidade, não se prevalece de seus dons e virtudes. Porque tudo é dom e
gratuidade de Deus.
“Revesti-vos todos de humildade em vossas relações mútuas, porque Deus resiste aos
soberbos, mas dá graça aos humildes”. “Humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, para
que na ocasião própria vos exalte”. (1Pd5,5-6)
Ser humilde não significa colocar-se sob os pés dos outros, significa sim, nunca mentir
para si mesmo ou para os outros. Faz parte da humildade insistir no ser, mais do que no
ter. “Deus é fiel; não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Mas, com a
tentação, Ele vos dará meios de sair dela e a força para a suportar”. (1Cor, 10,13).
“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. (Jo 8,32). A humildade nos leva a
conhecer a nós mesmos, com seriedade e objetividade, tornando possível a restauração
de nossa alma envelhecida pelo pecado.
A humildade nos leva a ser otimistas e esperançosos. Leva-nos à constatação de que o
amor paternal de Deus é fantástico, enorme, infinitamente superior às nossas fraquezas.
A humildade então surgirá em nós primeiro, antes que tudo, e atrairá espontaneamente
os demais pela mansidão e alegrias sinceras, porque Deus assim se agrada e São Miguel
nos ensina. “Quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste, que
suas obras são feitas em Deus.” (Jo 3,21)
Ninguém basta a si mesmo. A auto-suficiência é o oposto da humildade e uma das
variadas formas da vaidade. O que importa é que tenhamos uma idéia correta de nós
mesmos, sinal de sabedoria e de honestidade conosco mesmos e para com os outros. O
Senhor da vida dará oportunidades mais que suficientes para podermos superar as
nossas aparentes carências. Só a humildade garante não vivermos iludidos quanto às
motivações profundas que nos levam a decidir. A humildade nos dá a tranqüilidade de
continuar aprendendo com os nossos erros. É a humildade a virtude que nos faz enxergar
com a mais absoluta honestidade e verdade as coisas, as pessoas e a nós mesmos.
“Com todo ânimo prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que pouse sobre mim a
força de Cristo. Por isso, eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas
necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois, quando sou
fraco, então é que sou forte.” (2Cor 12,9s) Quando um homem volta sua mente para
Deus, deixa de pensar em si.
MODÉSTIA:
“Aquele que quiser ser grande entre vós, seja aquele que serve, e o que quiser ser
o primeiro dentre vós, seja o vosso servo.”(Mt 20.26s)
A modéstia é esta graça que nos leva estarmos livres de sermos recompensados e
aplaudidos, é a nossa liberdade digna da nossa estatura de filhos de Deus.
Antes dos votos podemos observar que, a vida simples não nos incomodava, até o
momento em que o mundo nos mostrou que só valorizava os importantes. Hoje temos
consciência de que Deus ama os simples e esta certeza nos liberta. A pessoa modesta é
fundamentalmente simples e despojada, não precisa de condecoração e títulos para se
sentir em paz.
Pergunte sempre. Porque as coisas e as pessoas têm de ser como eu quero? É
importante que seja como Deus quer, isto sim que importa. Aceite e deixe que o Espírito
Santo que se manifesta nos que se abandonam à Sua Vontade, seja livre para agir em
você. O que fizemos de bom seja ponto de partida para que o Pai seja glorificado nos
dons que nos concedeu. “Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos

céus”.(Mt 5,14-16) . Tudo isso num exemplo o mais silencioso possível.
Deus deu a cada um de nós dons. Não os temos para aparecer por meio deles, muito
menos para envaidecer, como se fôssemos mais agraciados que outros. Apenas somos
portadores de algumas das centelhas do amor de Deus, que Ele teve a gentileza e o
carinho de espalhar pelos corações humanos. Desse modo, o sentido de nossa vida
consiste em retribuir na gratidão por esses presentes do céu, fazendo- os frutificar como
talentos que recebemos de graça. Evite a todo custo o elogio e a crítica, tratando da
mesma forma estes impostores que nos afastam de Deus, um trazendo a soberba ao
coração, dando valores falsos, outro destruindo a confiança no amor de Deus.
Mesmo entre nós devemos ocultar os atos de caridade.
NÃO JULGAMENTO:
Somos seres em processo. Lembre-se de ter paciência com seus erros, afinal Deus
ainda não terminou a obra Dele em você. Evite julgar...
“A ninguém temais, porque a sentença é de Deus.”(Dt 1,16s) “Instrui-me e
guardarei silêncio, fazei-me ver em que me equivoquei.”(Jo 6,24)
A pessoa equilibrada é uma pessoa contida. Não se sujeita às reações emocionais
abruptas, nem se precipita às conclusões impulsivas, é flexível. É como o salgueiro ao
vento: ele se curva sem se quebrar. Enfrenta o desespero com esperança. A flexibilidade
torna a pessoa profundamente honesta consigo mesma. E vê no outro um limite que Deus
poderia ter dado a ela mesma, e assim não aceita julgá-lo e quando o faz, sente-se com
pesar na alma.
Às vezes, vemos uma pequena mancha no rosto de alguém, e não olhamos no espelho
que aos olhos de Deus nosso rosto pode estar todo uma só mancha. Então a humildade
vem antes do não julgamento, porque ela nos faz cruelmente honestos conosco, de modo
a preferirmos a verdade, ainda que doa muito.
O cristão deve conhecer suas forças e fraquezas. E saber que o que somos ou
fazemos é porque Deus assim decidiu, você não escolheu estar onde está e nem ser
quem é. Temos que ter consciência de que somos pecadores perdoados, pecadores que
continuarão necessitando do perdão, e por causa do amor de Deus continuaremos a
recebê-lo.
MEDITAÇÃO FINAL:
As coisas são o que são. Momentos alegres e gostosos serão acolhidos com gratidão;
momentos difíceis e incômodos também. Para que não se faça a nossa vontade MAS A
VONTADE DO PAI em nossas vidas. Aceitação confiante e humilde de que Ele é dono e
Senhor de tudo, então porque preocupar-nos. Sejamos fiéis a Ele.
Para subir a montanha da Santidade onde Deus nos espera, precisamos começar
descendo pelo vale da humildade. São as horas de humilde paciência, que nos
aproximam da vontade de Deus. Quem ama, pensa na pessoa amada e só pensa em
agradá-la em vê-la sorrir. Façamos de nossas vidas um sorriso de Deus.
É também voltando-se para o próprio nada que alguém começa a estabelecer
bases firmes para a construção de sua vida espiritual.
SEJA BENVINDO AO EXÉRCITO DOS ANJOS DE
SÃO MIGUEL ARCANJO
SÃO MIGUEL PROTETOR DA IGREJA CATÓLICA
Ó Glorioso Arcanjo S. Miguel, vós a quem o Senhor entregou a guarda da sua Igreja,
e que constantemente velais sobre ela, dignai-vos ouvir as nossa preces em seu favor.
Vede, ó Arcanjo, excelso que o Dragão, que outrora já vencestes, embora saiba que
jamais a poderá vencer, procura a todo custo combatê-la e persegui-la, ora espalhando o
espírito de soberba entre os seus filhos, ora tentando com falsas doutrinas iludir os fracos
e incautos, ora dirigindo todo o furor dos ímpios contra o seu chefe visível na terra; ah!

socorrei-a, reuni num só aprisco suas desgarradas ovelhas; tornai- as obedientes à voz
do Pastor e, precipitando novamente o Dragão aos infernais abismos, alcançai que a
Santa Igreja, gloriosa e triunfante, se exalte cada vez mais, e que aumente sempre o
número de cristãos, ricos em amor de Deus e santidade.
"Creio em um só DEUS, PAI onipotente, Criador do Céu e da Terra e de todas as
coisas visíveis e invisíveis..." Assim proclama a Igreja a sua fé em todas as Missas dos
domingos e festas de guarda. [www.arcanjomiguel.net]
OS ANJOS E A IGREJA
Antes de ter criado os homens, DEUS criou os Anjos, que são espíritos puros, isto é,
não compostos de matéria, embora por vontade divina, possam às vezes apresentar-se
aos homens sob forma corporais.
O SENHOR onipotente deu aos Anjos inteligência ex-celsa e força admirável, muito
superiores às dos homens; fê-los felizes e elevou-os à grandeza de sua natureza
An-gélica, fazendo-os participantes da Sua vida divina e Seus filhos. Mas não os
confirmou em graça nem lhes deu a posse da visão beatificada sem primeiro os
experimentar por uma vida de Fé. DEUS ocultou-se-lhes e provou-os, para terem
oportunidade de Lhes manifestar a sua fidelida-de e o seu amor. Apesar desta ausência,
seres livres, co-nhecendo a DEUS e sendo amparados pela graça divina, podiam todos
triunfar da prova a que o SENHOR e PAI os sujeitaria. O número dos Anjos é incalculável,
milhares e milhares de milhões.
As Sagradas Escrituras falam-nos de. Anjos agrupados em 9 coros, a saber: Serafins,
Querubins, Tronos, Domina-ções, Potestades, Virtudes, Principados, Arcanjos e Anjos,
que por sua vez, constituem três jerarquias. A primeira je-rarquia: Os Serafins, Querubins
e Tronos têm por missão o serviço principal perante o Trono de DEUS; a segunda
je-rarquia: Dominações, Potestades e Virtudes têm por mis-são o serviço no espaço da
Criação; e a terceira jerarquia: Principados, Arcanjos e simples Anjos têm por missão o
serviço junto à humanidade na Terra.
Mais de trezentas vezes falam as Sagradas Escrituras no Antigo e Novo Testamentos
acerca dos Anjos e refere a sua intervenção no Mundo, e a Igreja infalível, confirmou a
sua crença nas palavras que a Bíblia nos transmite definin-do no IV Concílio Ecumênico
de Latrão a existência dos espíritos angélicos (Cap. 1, d. 428) deste modo: "DEUS,
desde o princípio do tempo, criou do nada duas espé-cies de seres: os espirituais e
os corporais, isto é, os
Anjos e o Mundo; e depois, criou o homem que, sendo constituído de corpo e
espírito, que é comum a ambos os seres."
Os Anjos, embora felizes totalmente, filhos de DEUS e por Ele muito amados, não são
todos iguais. Estão consti-tuídos de modo a darem glória ao SENHOR e PAI onipo-tente,
ao DEUS Uno e Trino servindo-O e amando- O como Ele os determinou. Tal como nós os
homens, antes de pos-suirmos a DEUS para sempre no Céu, na visão beatificada, temos
de O servir e amar neste Mundo, na noite de fé, e só depois, como prêmio da nossa
fidelidade, receberemos o dom da confirmação em graça, assim também os Anjos foram
experimentados e sujeitos à prova da fé durante um tempo, para depois, como prêmio,
receberem a fruição e-terna de DEUS Uno e Trino na visão beatificada, confirma-dos em
graça.
Infelizmente Lúcifer, do Coro dos Serafins, o mais belo dos Anjos, o que fora destinado
por DEUS para comunicar a luz divina a toda a Criação, responsável pelos cânticos a
Deus, não permaneceu fiel, revoltando-se contra o SE-NHOR. Desvanecido com os dons
de que fora revestido e cheio de orgulho e vaidade, arrastou nesta revolta uma parte dos
seus companheiros, caindo muitos, de todos os nove coros.
Eis como o profeta Isaías narra a queda de Lúcifer, anjo da luz, que por revolta se
transformou em satanás, anjo das trevas: "Como caíste lá dos céus, astro da ma-nhã,

filho da aurora? Exclamavas em teu coração: 'Escala-rei os céus e acima das estrelas de
DEUS assentarei o meu trono. Remontar-me-ei ao mais alto das nuvens. Serei
semelhante ao Altíssimo...'. E eis-te precipitado no inferno, na profundidade dos abismos.'
(Is 16, 21)
Alguns teólogos tentam explicar a queda de Lúcifer e a sua revolta, pelo orgulho, por
ter o SENHOR lhe revelado que um dia Ele próprio na Sua Segunda Pessoa viria à Terra e se uniria hipostaticamente à natureza dos homens, fazendo-se um deles e como eles.
Não tomaria a natureza Angélica, mas a natureza humana, em si inferior à Angéli-ca, e
Lúcifer e os outros anjos adorariam e serviriam esta natureza humana, assumida pela
Divindade, dada por uma criatura excelsa, a Virgem Maria, e tudo dependente do Seu
Fiat, o Seu Sim, e que estes A serviriam como sua Rainha e Senhora. O amor de DEUS
pelos homens seria tal, que Ele viria fazer-se um deles para lhes servir de mo-delo, pois
dizem os mesmos teólogos, entre os quais o cé-lebre doutor bem- aventurado Scoto,
franciscano, que ainda que Adão e Eva não pecassem, o FILHO Unigênito de DEUS se
faria Homem para lhes manifestar o Seu Amor e como causa eficiente dos seres e da
graça.
Com esta revelação terminaram os laços que prendiam Lúcifer a DEUS.
O orgulho e o ciúme desesperaram-no.'Não servirei!' - gritou. A sua inteligência e o
seu poder de sedução arrasta-ram atrás de si muitos outros anjos que igualmente se
re-voltaram. Ao darmos crédito às célebres revelações de Maria Valtortá, a grande mística
italiana, falecida há poucos anos e já com o processo de beatificação na Cúria Roma-na,
Nosso SENHOR ter-lhe-á dito: "Minha filha, Lúcifer era o mais belo dos Anjos, espírito
perfeito, só inferior a DEUS. No seu ser de luz nasceu um vapor de orgulho que ele não
dissipou, mas pelo contrário, o condenou. Desta incubação nasceu o mal. Ele existia
antes que o homem existisse. DEUS tinha precipitado fora do Paraíso o maldito que tinha
dado origem ao mal, que tinha profanado o Paraíso. Mas ele ficou o eterno incubador do
mal e, não podendo mais profanar o Paraíso, emporcalhou a Terra. Esta árvore sim-bólica
(a árvore da ciência do bem e do mal, descrita na Bíblia) serve para demonstrar esta
verdade. 'DEUS tinha dito ao homem e à mulher: "Vós conheceis todas as leis e
mistérios da criação. Mas não usurpeis o meu direito de ser
o Criador do homem. Para propagar a raça humana será suficiente o Meu amor que
circulará em vós e sem luxúria, unicamente pelo movimento da caridade. Meu amor
susci-tará os novos Adões da raça humana. Eu dou-vos tudo. Não me reservo sendo este
mistério, o da formação do homem."
Quando do grito da revolta, Lúcifer arrastou muitos dos seus companheiros, a terça
parte, como diz o livro sagrado do Apocalipse por estas palavras: "Eis que apareceu no
céu um grande dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças sete
diademas. A sua cauda varreu a terça parte das estrelas do céu e lançou- as sobre a
Terra. Eis que se travou uma grande batalha no céu: Mi-guel e os seus Anjos pelejavam
contra o dragão e este pelejava também com os seus anjos. Mas estes não
preva-leceram e não houve mais, no céu, lugar para eles. O grande dragão foi
precipitado, a antiga serpente, o derrota-do ou satanás como lhe chamam, o sedutor do
Mundo in-teiro, foi precipitado na Terra juntamente com os seus anjos (Ap. 12). Lúcifer
gritou: "Não servirei!" Miguel, cheio de humildade e amor, proclamou: "Amigos,
quem é como DEUS?!"
De um lado, consumam-se o orgulho, a vaidade e o ciú-me; de outro, a humildade, o
amor e a submissão. Ambos os chefes foram seguidos. DEUS cria o Inferno e nele são
precipitados por Miguel - o amigo de DEUS, o Anjo fiel e confirmador dos seus
irmãos na fidelidade ao Altís-simo, Lúcifer e todos os anjos rebeldes. Os anjos bons e
fiéis, com Miguel, são então confirmados em graça e felici-dade eternas e, embora livres,
usarão de tal modo a sua liberdade que nunca poderão pecar; consumados no Amor de

DEUS entram na bem- aventurança eterna, na fruição de DEUS, na eterna alegria. São
Miguel, que era um Anjo do oitavo coro, é promovido por DEUS pela sua fidelidade e
torna-se o Chefe das milícias angélicas, o principal entre os primeiros, como diz o Livro de
Daniel (cap. 12).
Lúcifer e os seus seguidores ficarão perpetuamente des-graçados, sem remissão
possível: só saberão odiar, prati-car e sugerir o mal. Os Anjos bons só poderão amar,
praticar e sugerir o bem. DEUS, em Seus secretos desíg-nios, conservará, no entanto,
aos anjos rebeldes grande inteligência, poder e vários dons da sua natureza e servir-se-á
deles, para provação e santificação dos bons. Estes, se buscarem a força do SENHOR
pela oração e os Sacra-mentos, sairão triunfantes e o próprio derrotado, com o seu mal,
será o instrumento, que os ajudará a alcançar a eterna felicidade.
E bom lembrar o seguinte: se é certo que o derrotado e os seus seguidores, por
serem anjos, são superiores a nós em inteligência e força, é certo que não passam de
simples criaturas: estão nas mãos de DEUS, precisando a todo a instante que Ele os
mantenha na existência; só po-dem fazer o que DEUS dá licença e na medida em que a
dá, não os podemos vencer com as nossas forças naturais, mas podemos vencê-los com
a força do SENHOR, unido a nós pela graça sobrenatural. Tão fortes para quem não está
com DEUS, tão fracos para quem invoca o SENHOR! Não temamos, pois! Não
esqueçamos o que diz São To-más de Aquino, o príncipe dos teólogos: "Qualquer Anjo
bom, inferior na ordem da natureza, sobreleva os de-mônios na mesma ordem
natural, porque a virtude da justiça Divina sobre a qual estão firmados os Anjos
bons é superior à virtude natural dos anjos maus".
No Inferno só há ódio e desespero. Os demônios obe-decem todos ao seu chefe, mas
todos o odeiam e se odei-am entre si; só se unem para fazer o mal, mas são
imen-samente desgraçados, e o mais desgraçado e quem mais sofre é Lúcifer - o pai da
mentira, das revoltas e fomentador das guerras.
Uma santa assistiu um dia a um diálogo entre sata-nás e DEUS: Lúcifer
apareceu chorando e gritava: "A-mas tanto os homens, eles pecam e ofendem-Te
tantas vezes e TU perdoas-lhes sempre; e a mim, desgraçado, que só Te ofendi uma vez,
não me perdoaste e condenas-te-me perpetuamente à desgraça e ao desespero..."
O SENHOR replicou: - "E tu pediste-me perdão?" Pe-dir perdão!? Tal não fez
satanás em seu refinado orgulho. E o orgulho, como o de Lúcifer, cega. Dizem vários
teólo-gos que muitos dos homens fiéis são destinados a ocupar no Céu o lugar que DEUS
destinara aos anjos caídos; uma parte da humanidade fiel terá seu lugar especial no Céu,
conforme as suas virtudes, e a outra parte da humanidade que se salvar, ocupará no meio
dos coros Angélicos, os lugares perdidos pela terça parte dos anjos rebeldes. Não será
por isso que a Cruz de muitos é tão grande? São ho-mens e são chamados a dar no Céu
a DEUS, uma glória humana-angélica.
A ser verdade o que vem num livrinho com aprovação eclesiástica, intitulado: "Padre,
Pio fala ao Mundo" este teria aparecido depois da morte a um dos seus filhos espiri-tuais
e disse- lhe: "Estou no meio do Coro dos Serafins, junto do meu pai São Francisco". Quer
dizer que ambos terão ocupado os lugares de dois Serafins perdidos.
APARIÇÃO DE SÃO MIGUEL
Além das que vêm mencionadas nas Sagradas Escritu-ras, quer no Antigo quer no
Novo Testamento, várias são as intervenções do Chefe dos Anjos na vida da Igreja,
apa-recendo em vários lugares, em horas difíceis, para mostrar a sua assistência como
guarda e protetor vigilante da mesma Igreja. Estas aparições foram observadas e
confir-madas pela autoridade eclesiástica que as abençoou e, algumas delas, foram
inseridas na própria liturgia local ou universal, com Missa e ofícios próprios.
Sabemos como a seguir à Ascensão do SENHOR JE-SUS ao Céu, os Apóstolos, para

dar cumprimento ao Seu mandato: "Ide por todo o Mundo, pregai o Evangelho a toda a
criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado" (Mc
16, 15-16), dividiram o mun-do conhecido em doze partes e para cada uma delas foi um
Apóstolo. Depois, ao grupo dos doze Apóstolos, o SE-NHOR agregou um décimo terceiro,
o Apóstolo São Paulo, para mostrar claramente a universalidade da Igreja, que não era só
para substituir a Igreja do Antigo Testamento confiada ao povo hebreu, o povo eleito, mas
todos os pa-gãos de todas as raças; por isso, São Paulo é chamado o Apóstolo dos
Gentios. A São João Evangelista coube por sorte a Ásia Menor e aí começou a sua
evangelização na cidade de Hierópolis, onde se adorava uma serpente como deus.
Pondo-se o Santo em oração, a serpente morreu. Os sacerdotes do ídolo, furiosos,
perseguiram o Apóstolo que teve de fugir. Chegou à região de Chones, na Frígia, que
nesses tempos chamava-se Colossos, e a quem mais tarde o Apóstolo São Paulo dirigirá
a célebre epístola aos Colos-senses. São João foi muito bem sucedido na sua pregação e
vários abraçaram a fé. Na sua instrução falou também sobre os Anjos e anunciou-lhes
que o príncipe das milícias angélicas, o grande São Miguel, os tomaria debaixo da sua
proteção e que às portas da cidade brotaria uma fonte, on-de os doentes, com o sinal da
Cruz e a invocação do Ar-canjo São Miguel, encontrariam uma pronta cura. A fonte
apareceu e espalhou-se este acontecimento por toda a região. Os fiéis e os pagãos
começaram a afluir a esta fon-te e as curas multiplicaram-se.
Um rico homem de Laodicéia, cidade desta região da Frígia, tinha uma filha única que
era muda. Numa noite, apareceu-lhe, em forma humana, São Miguel e disse-lhe:
"Conduz a tua filha à fonte dos cristãos e acredita na onipo-tência do seu DEUS, que a
tua fé será recompensada".
Cheio de temor e esperança, foi com a filha à fonte e aí perguntou aos cristãos o que
devia fazer. Eles disseram:
"É em nome do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO e pela intercessão de São
Miguel que nós usamos desta água." O pagão, repetindo estas palavras, invocou a
San-tíssima TRINDADE e o socorro do glorioso Arcanjo. A filha começou a falar e a fé
iluminou a sua alma e a do seu pai. Ambos pediram o batismo. Cheio de alegria, o
homem mandou edificar junto da fonte uma igreja, a atestar o seu reconhecimento por
este milagre. Um cristão jovem que seguia a vida eremítica, ficou como guardião deste
santuá-rio. As curas multiplicaram-se e, como conseqüência, a conversão dos pagãos ao
cristianismo.
Os sacerdotes dos ídolos, obstinados nos seus erros, re-solveram destruir o santuário.
Junto deste, passavam dois rios que eram contidos por diques. Numa noite ouviu-se um
forte barulho das águas. Os pagãos tinham destruído os diques e brevemente o santuário
seria arrasado e submer-so. O eremita, ao ver o que se passava, gritou: "SENHOR, a
Vossa onipotência comanda e rege os abismos do mar, Vós podeis salvar a templo
do vosso Arcanjo".
Enquanto ele rezava, ouviu- se uma voz vinda do Céu. Era São Miguel que descia para
desarmar o furor de satanás. Disse ele ao seu fiel servo e guardião do seu templo: "'Não
temais, o inferno não pode nada contra nós". O Arcanjo estendeu a sua mão sobre o
caudal dos rios; as águas im-petuosas foram controladas no seu caminhar por um braço
invisível. São Miguel traçou sobre elas o sinal da Cruz e fê-las recuar, desviando o seu
curso. O vencedor de Lúcifer deixou-se ver no cume de um rochedo. A terra tremeu e
abriu-se uma garganta, por onde as águas sumiram-se vertiginosamente, em turbilhão.
São Miguel, depois de ter exortado o eremita a que continuasse a convidar os doen-tes
do corpo e da alma" a que usassem da água da fonte em Nome da Santíssima
TRINDADE, subiu ao Céu.
As liturgias da Igreja Oriental comemoram este aconteci-mento com Missa e ofícios
próprios no dia 6 de setembro.

Aparição de São Miguel no Monte Gargano
O ano de 490 da era cristã, 17º ano do reinado do Imperador Zenon, 8º ano do Papa
São Félix II, teve lugar a memorável aparição de São Miguel no Monte Gargano. Um rico
Senhor de Siponto, possuidor de um importante rebanho, piedoso e caritativo, possuía
uma montanha distante dez milhas de Siponto, hoje Manfredonia, sobre a qual ele fazia
pastarem os seus animais.
Havia no gado um touro feros, enorme, desconfiado, que se separou do resto do
rebanho. Procuraram -no durante alguns dias, inutilmente. Por fim, o encontraram em
uma caverna profunda, difícil de ser atingida. Não podendo reavê-lo vivo, resolveram
mata-lo. Usando o arco, atiraram uma flecha no touro, mas a flecha voltou-se contra quem
a atirou ferindo-o.
Gargan e seus companheiros, espantados diante deste acidente e julgando que havia
algo de misterioso nisto, recorreram ao Bispo de Siponto, Dom Lorenzo Maloriano,
parente de Zenon. O Bispo recorreu a Deus, na oração para pedir-lhe luz e conhecimento
do que acontecia.
O prelado ordenou um jejum de três dias e exortou aos fiéis que também rezassem
para obter de Deus a significação do estranho fato.
Depois de três dias, São Miguel apareceu ao Bispo e declarou-lhe que aquela caverna
onde o touro se havia retirado estava sob a sua proteção e que era seu domínio, Deus
desejando que ela fosse consagrada em seu nome, em honra de todos os Anjos. E o
Arcanjo desapareceu.
Grande e indizível alegria foi a do santo Bispo, que convocou imediatamente o povo.
Foi em procissão à gruta, acompanhado do clero e dos fiéis para reconhecê-la e já a
encontrou toda disposta em forma de Igreja: Talhada na
pedra, assás profunda, de acesso fácil, o que levou o povo a uma extraordinária
admiração e temor, sobretudo quando no fundo da gruta ecoaram vozes angélicas,
dizendo: "AQUI DEUS É HONRADO. AQUI, O ALTISSIMO, É GLORIFICADO!"
O Bispo começou a celebrar aí os ofícios divinos. O acontecimento tornou-se
conhecido em toda a Itália e pela Europa, e a devoção a S. Miguel e aos Santos Anjos se
foi desenvolvendo. Vieram peregrinos até aí, de todas as partes da Europa: Papas, Reis,
Imperadores, Chefes de Estado, peregrinos inumeráveis, que consideravam uma honra e
um dever visitar e rezar na gruta sagrada. [www.arcanjomiguel.net]
Os Cruzados, indo para a Terra Santa, se detinham aí e votavam-se a S. Miguel.
Muitas graças de toda espécie foram aí alcançadas. Numerosos milagres foram aí
operados.
No primeiro ano do reinado do Imperador Anastácio, em 492, primeiro ano do
Pontificado do Papa S. Gelásio, S. Miguel apareceu uma segunda vez a S. Lourenço
Maloriano, Bispo de Siponto, dois anos, portanto, após sua primeira aparição. O exército
de Odoacre, rei dos Godos, considerando o povo de Siponto como aliado de Teodorico,
seu rival na coroa da Italia, sitiou a cidade, ameaçando exterminar os habitantes, que
recorreram a seu santo Pastor neste assunto tão grave. O Bispo decidiu recorrer ao
auxílio das milícias celestes. Enquanto os Godos se apressavam em cavar a terra e fazer
fossos para suas trincheiras de ataque ao redor da cidade, São Lourenço, à imitação de
Moisés, subiu ao Monte Gargano para pedir vitória ao celeste guerreiro São Miguel. Foi
na segunda-feira dia 25 de setembro do ano de 492. Os Godos, nesse dia, enviaram um
mensageiro, portador do ultimatum de guerra. O Bispo mandou pedir uma trégua de três
dias, durante a qual pediu a seu povo que rezasse, jejuasse e se aproximasse dos
sacramentos, o que foi feito. Era a aurora
do dia 29 de setembro, uma sexta-feira, e o Bispo estava em oração na Igreja de Santa
Maria. São Miguel apareceu-lhe prometendo a vitória e intimando a ordem de não
atacarem o inimigo antes das 14 horas, a fim de que o sol fosse testemunho de seu
poder. O bispo avisou o povo e o fortificou com o Sacramento da Eucaristia, manhã

cedinho. Na hora fixada, os Sipontinos saíram da cidade e assaltaram os bárbaros. O céu
estava sereno. De repente roncou o trovão, uma nuvem cobriu o cimo do Monte Gargano
e envolveu as terras que estavam prontas a serem tomadas pelos bárbaros.
S. Miguel, atirando flechas inflamadas de cima do Monte Gargano, fez ver claramente
que sob as suas ordens os quatro elementos combatiam. E os raios feriam os bárbaros,
sem esperar pelos ataques dos Sipontinos.
O exército dos Godos, aterrorizado, abatido, fugiu. Os habitantes da cidade perseguiram
seus inimigos até Nápoles. O Bispo se dirigiu com o povo ao Monte Gargano para
agradecer ao Arcanjo, celeste defensor, por uma tão grande vitória. À entrada da gruta
onde eles não ousavam penetrar, o clero e o povo viram os traços dos pés de um homem,
gravados no rochedo, indicando a presença de S. Miguel. E todos beijavam esses traços,
que eram os testemunhos da presença do Arcanjo, sob forma humana.
(Do jornal canadense “VERA DEMAIN”)
Aparição de São Miguel na França
No século xv a França foi invadida pelos ingleses e só restava uma pequena porção
do território ainda não debai-xo do seu domínio. São Miguel apareceu mais uma vez para
salvar este país, e desta vez por intermédio de uma pastorzinha de Lorena que tinha 15
anos e era analfabeta, Joana d'Arc, convidando-a a armar-se de cavaleiro e co-mandar os
exércitos franceses. A menina começou a cho-rar e disse que nunca seria capaz de tal
coisa. Disse-lhe
São Miguel: "Vai, sem temor, que combaterei em teu favor". Joana parte, vai ter com o rei
tímido e fraco que era Carlos VII e incita-o a que receba a sagração real. Orleans é
liber-tada, a donzela, depois de vinte vitórias em batalhas contra os ingleses, é presa e
condenada à fogueira. Neste mo-mento, lá está também São Miguel a ajudá-la a triunfar
no martírio que fez dela uma santa que veneramos hoje em nossos altares.
Aparição de S.Miguel ao Imperador Constantino
Durante três séculos os imperadores romanos persegui-ram a Igreja Católica,
chegando a considerar os cristãos como inimigos do gênero humano, não tendo o mesmo
direito à existência. Os cristãos que confessavam a sua fé eram torturados, despojados
dos seus bens que passavam para o Imperador e depois condenados à morte mais cruel.
Mais de doze milhões de mártires deram por CRISTO a vida. Chegou finalmente a hora
da paz com a conversão do imperador Constantino, filho da imperatriz Santa Helena, já
convertida ao cristianismo. Esta paz foi preparada por São Miguel. Quando Constantino
combatia contra Maxêncio, na Gália, província do império, São Miguel apareceu-lhe
ro-deado de muitos Anjos para o socorrer e assegurar a vitória. Mostrou-lhe no céu,
em pleno meio-dia, uma
Cruz luminosa cercada por uma inscrição que dizia: "'Com este sinal vencerás". A
Cruz tinha por cima as du-as primeiras letras gregas do nome de JESUS CRISTO. Não
sabendo o que este sinal no céu significava, São Mi-guel apareceu- lhe num sonho e
mandou-1he que pusesse este sinal num estandarte que seria levado pelas suas tro-pas,
à frente, para os combates. O imperador obedeceu e, guiado pela Cruz, caminhou a
combater o seu inimigo perto de Roma. A batalha foi terrível, mas Maxêncio foi
derrota-do. Na fuga caiu no rio Tibre e morreu afogado. Deu-se a vitória no dia 12 de
outubro do ano 312 de nossa era.
O vencedor entrou triunfante em Roma, com a Cruz à frente dos seus exércitos, e
nesse mesmo ano publicou o decreto que dava paz à Igreja. No ano 313, entrou este
decreto em ordem solene, estando o imperador em Mi-lão.Esta aparição do Arcanjo é
narrada por Eusébio, o pri-meiro historiador da Igreja e contemporãneo de Constanti-no.
Segundo o escritor Nicéforas, mais duas vezes apare-ceu São Miguel a Constantino. Na
segunda aparição, dis-se-lhe quanto o tinha favorecido nas batalhas. O imperador

reconhecido mandou edificar na antiga Bizâncio uma nova cidade, capital do Império do
Oriente, com o nome de Constantinopla, hoje Stambul. Esta capital foi dedicada
solenemente a Nosso Senhor JESUS CRISTO, por esta legenda: "A vós, ó CRISTO
DEUS, eu dedico esta cidade". [www.arcanjomiguel.net]
Nela mandou Constantino edificar várias igrejas e um templo suntuoso em honra a São
Miguel, precisamente no lugar onde o Arcanjo lhe aparecera.
A terceira aparição deu-se quando parte dos habitantes da antiga Bizâncio se revoltou
contra o Imperador.
Nicéforas afirma que o Arcanjo lhe disse: "Eu sou Mi-guel, chefe das milícias angélicas
do DEUS dos exércitos, defensor e protetor da fé de CRISTO, eu te protejo com a minha
ajuda na guerra que tu empreendes contra os tiranos ímpios. A ajuda dos meus exércitos
foi-te dada".
Mais duas aparições no Monte Gargano
Dois anos depois da primeira aparição do Arcanjo São Miguel no Monte Gargano,
quando da invasão da armada do rei godo Odoacro, São Lourenço, Bispo de Síponto,
dio-cese a que pertencia Gargano, subiu ao local para pedir proteção a São Miguel que ali
pedindo ao povo que o a-companhasse na oração e no jejum e se aproximasse dos
Sacramentos da Confissão e da Comunhão. Na aurora do dia 29 de setembro do ano
492, estando o Bispo em ora-ção, apareceu-lhe São Miguel, prometendo-lhe a vitória
mas dando ordens para que não se atacasse o inimigo an-tes das quatro horas da tarde,
a fim de que o sol fosse tes-temunha do seu poder. À hora fixada, os sipontinos saíram da
cidade ao encontro dos bárbaros. O céu estava sereno. Mas eis que se ouviu um grande
trovão, uma nuvem es-pessa cobriu o Monte Gargano. São Miguel desprendeu dessa
nuvem flexas inflamá veis e fez compreender que a tempestade fustigava os bárbaros
que, espavoridos, fugi-ram em debandada. Estas flechas não atingiram os siponti-nos que
perseguiam os invasores até perto de Nápoles.O Bispo com o povo subiram à gruta do
Arcanjo e todos vi-ram, à entrada, os traços dos pés de um homem, gravados na rocha,
indicando a presença de São Miguel.
Com lágrimas nos olhos, todos beijaram comovidos estes traços, que eram
testemunhas da presença angélica que os defendera.
A terceira aparição de São Miguel deu-se deste modo: No dia 8 de maio de 493, São
Lourenço, o Bispo de Sipon-to foi com o povo ao Monte Gargano, à entrada da gruta, para
agradecer a DEUS, a aparição de São Miguel. Tinha um grande desejo de lá entrar para
celebrar o Santo Sacri-fício da Missa, mas por respeito, não entrou. Como o Papa São
Gelásio se encontrava numa localidade perto, onde fora no seu múnus pastoral,
mandou-lhe emissários a ex-por-lhe o assunto de transformar a gruta num santuário. O
Santo Padre disse que se devia escolher o dia 29 de se-tembro, dia da vitória sobre os
godos, para se dedicar a igreja localizada na gruta, fazendo dela um templo em hon-ra a
São Miguel e aos Anjos. Recomendou que se fizessem preces públicas para conhecer a
vontade do Arcanjo. Estas preces foram ouvidas e São Miguel apareceu pela terceira vez
a São Lourenço, Bispo de Siponto, e disse: "Cessa de pensar mais, decide- te a
consagrar a minha gruta que eu escolhi para meu domínio e que consagrei com os
meus Anjos; tu verás os sinais ardentes desta consagração, a saber: a minha imagem colocado por mim, o altar edificado pelos Anjos,
meu manto e minha Cruz. Esta noite, tu e mais sete bispos, entrareis na minha gruta
para aí rezardes com a minha assistência. Ama-nhã celebrarás o Santo Sacrifício da
Missa e comunga-rás com o povo. Haveis de ver quantas bênçãos espa-lharei neste
tempo."
Tudo se fez como São Miguel recomendou. Penetrando na gruta, viram a imagem
milagrosa de São Miguel lutando contra Lúcifer, o altar armado com uma Cruz de cristal

com cinco palmos, um manto cor de púrpura, símbolo do Amor de DEUS, e no fundo uma
fonte milagrosa. O Bispo cele-brou a Missa, deu a Sagrada Comunhão ao povo. Em
se-guida, mais três altares foram consagrados na gruta. O Papa mandou então que este
fato passasse a ser celebra-do na Igreja Universal no dia 29 de setembro de cada ano. A
Basilica de São Miguel no Monte Gargano, é a única no Mundo que ele próprio e os seus
Anjos consagraram.
Este local é ainda hoje um dos mais célebres da cris-tandade e onde se realizam mais
conversões e curas do corpo e da alma. A assistência religiosa está atualmente confiada
aos filhos de São Bento, os monges beneditinos.
Muitos Sumos Pontífices têm ido em peregrinação a este Santuário, e no mês de maio de
1987, ali esteve também o nosso Papa João Paulo II.
Quando lá esteve SÃO FRANCISCO DE ASSIS que era devotíssimo de São Miguel,
não se julgou digno de entrar em lugar tão santo. E ele que fazia a quaresma de São
Miguel junto com seus irmãos, e estava revestido das mais perfeitas virtudes de Cristo.
Isso nos mostra claramente que seguir os votos de São Miguel, é um passo de muita
responsabilidade, somente contando com a Graça de Deus e do auxílio de seu General e
seu exército, com a interces-são da Ssma Virgem Maria poderemos prosseguir abandonando nossas misérias para que sejam tocadas e transfor-madas em virtudes.
É urgente, hoje mais do que nunca recorrer à proteção de São Miguel, lembrando que
ele é o protetor e o defensor da Igreja e dos fiéis, o guardião do Paraíso, o apresentador
das almas junto de DEUS, o Anjo da Paz e o vencedor de satanás. (Pio XII em 8 de maio
de 1940)
Por São Tomás de Aquino, o príncipe dos teólogos nos transmitiu toda a ciência dos
padres antigos da Igreja, sen-do chamado o doutor angélico por seu magnífico tratado
sobre os Anjos, baseado nas Sagradas Escrituras e nos grandes doutores, quer da Igreja
Católica do Oriente, quer do Ocidente, aprendemos que não só os homens, mas também
as nações, as cidades e as instituições da Igreja e até os astros, o reino vegetal, animal e
mineral têm um An-jo encarregado de os guardar. A Igreja costuma, a pedido dos povos,
por voz da hierarquia, pôr à frente das comuni-dades, nações e instituições, um protetor.
Às vezes é Nos-so SENHOR em alguns dos Seus mistérios, ou Nossa Se-nhora em
algum dos Seus muitos títulos, ou algum Anjo ou Bem-aventurado celeste já elevado às
honras dos altares.
A este protetor dado pela Santa Igreja, chama- se pa-droeiro. A Igreja indica-o em
nome de DEUS com a autori-dade de que está revestida.
Mas o Anjo da guarda de qualquer homem, cidade, na-ção ou instituição, não é
determinado pela Igreja, mas sim, por escolha direta do próprio DEUS; e só poderemos
saber quem é, se o SENHOR o revelar de modo a que não haja dúvida.
No Antigo Testamento sabemos que São Miguel era o Anjo custódio do povo eleito,
como se lê no livro de Daniel, Cap. 12; e no Novo Testamento, sabemos pelos Santos
Padres e Doutores da Igreja que é o guarda do novo povo eleito, que é a Família Cristã, a
Santa Igreja Católica que também o proclama na sua liturgia oficial.
Se bem que todas as nações desde que foram constituí-das, têm um Anjo delegado e
escolhido por DEUS, para as guardar e reger os seus destinos segundo a finalidade que o
SENHOR as constituiu, no entanto, só Portugal presta culto oficial e litúrgico ao seu Anjo
custódio com Missa e ofício divino próprios.
Foi o Papa Leão X que, a pedido do rei Dom Manuel I, o concedeu. Portugal, foi, assim,
a primeira nação e a única no espaço de mais de três séculos, a prestar este culto oficial.
E no século XIX, a Espanha também instituiu uma festa litúrgica em honra a seu Anjo
custódio, concedida pelo Papa Leão XII que regeu a Cadeira de Pedro entre os anos de
1823 a 1829. Esta festa na Espanha infelizmente desapareceu com as novas reformas
litúrgicas, de modo que Portugal continua atualmente a ser a única Nação a prestar culto

oficial e litúrgico ao Anjo que DEUS lhe deu para a guardar e reger os seus destinos. Esta
festa, feriado nacional, celebra-se atualmente no dia 10 de junho, dia da Raça e do Gênio
Lusitano.
Às instâncias de um sacerdote português, também o Exército Azul, de origem
americana, mas que tem a sede central em Fátima, e o maior propagandista da
Mensagem de Nossa Senhora dada em 1917 aos três pastorzinhos na Cova da Iria,
começou a difundir a devoção do Anjo Custó-dio dos Estados da América.
Uma linda imagem deste Anjo, esculpida em Portugal, imagem monumental em
mármore branco português, está à veneração do público que acorre ao Santuário em
honra do Coração Imaculado de Maria, construído em Washing-ton (D.C.), pelo Exército
Azul. Por enquanto, só se conse-guiu que a Missa em honra ao Anjo Tutelar dos Estados
Unidos seja celebrada só neste Santuário no dia 4 de julho, feriado do dia da
independência do país. Aguarda-se que futuramente a festa possa se estender pelo país.
[www.arcanjomiguel.net]
Aparição de São Miguel a Antônia de Astônaco
Foi também em Portugal que se deu uma das mais cé-lebres aparições de São
Miguel. Esta aparição deu a volta ao mundo através da célebre Coroa Angélica em
honra a S. Miguel e dos 9 coros do Anjos, com promessas saluta-res para vida e para
a morte. Esta devoção está propagada em várias línguas, aprovada pelos respectivos
bispos diocesanos e de modo especial pelo Papa Pio IX, sábio e santo, que a
enriqueceu de indulgências em 8 de a-gosto de 1851. "Não encontrei em português a
vida desta ilustre serva de DEUS, Antônia de Astônaco. Deve ter-se esgotado e não foi
reimpressa. Mas creio tratar-se de uma revelação séria e admitida pelas autoridades
eclesiásticas, sobretudo pelo Santo Padre, que não têm por costume a-provar devoções
baseadas em revelações )particulares, de ânimo leve.
Num livro em espanhol, li a citação do autor que diz o que vi em folhetos com a
aprovação do Senhor Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Antônio Mendes Belo; do Senhor
Bispo do Porto; de bispos franceses e espanhóis, mas com uma nota importante que não
tinha encontrado em nenhu-ma parte e que passo a transcrever: "No livro 2º, Capítulo 74,
da vida da serva de DEUS Antônia de Astônaco, lê-se que numa apariçao a esta ilustre
serva de DEUS, o Arcanjo São Miguel pediu que se compusessem em sua honra, nove
saudações, correspondendo aos nove coros dos An-jos, saudações que consistem, cada
uma, na recitação de um PAI Nosso e três AveMarias. O glorioso Arcanjo prome-teu que
quem o honrasse desta maneira antes da Sagrada Comunhão, seria acompanhado à
Sagrada Mesa por um Anjo de cada um dos nove coros. Prometeu também, a quem
rezasse todos os dias essas nove saudações, a sua assistência e a dos santos Anjos
durante a sua vida, e que depois da morte o livrará do Purgatório a ele e aos seus
parentes. " O que disse já o tinha lido em vários lugares,
mas a novidade para mim relatada por Blas Piñar, autor do livro em espanhol "Tiempo de
Angeles", é a fonte onde se colheu a revelação feita à serva de DEUS, no dizer que se
encontra no segundo livro da sua vida e no capítulo 74. Isto é uma prova de que um autor
estrangeiro está mais bem informado do que nós, os próprios portugueses.
O pensamento da Igreja sobre São Miguel
Desfraldai o estandarte do ilustre Arcanjo, repeti o seu grito: "Quem é como DEUS?"
(Pio Xll em 8 de maio de 1940). O pensamento da Igreja a família de DEUS, no No-vo
Testamento, acerca da ação de São Miguel em serviço deste POVO, como encarregado
do Altíssimo para o de-fender e guardar, está bem patente na liturgia universal segundo
aquela norma consagrada: "LEX ORANDI, LEX CREDENDI", isto é, a lei que rege a
oração oficial da Igre-ja, aprovada pelo Sumo Pontífice, é a lei que rege a nossa crença. A
Igreja, ao estabelecer uma festa litúrgica com Missa e ofícios próprios para todo o mundo
cristão, não nos pode enganar em matéria de fé. Os Soberanos Pontífices, quando nas

suas cartas encíclicas nos falam deste ou da-quele assunto relacionado com a fé e a
moral cristãs, de-vem também ser escutados e seguidos, pois são o eco do pensar de
toda a tradição apostólica, dos padres e douto-res da mesma Igreja que interpretam com
a assistência divina as Sagradas Escrituras; o mesmo se deve dizer das orações para a
Igreja universal aprovadas pela competente autoridade eclesiástica.
Além de outros documentos sobre São Miguel, dos Pa-pas antigos, Sua Santidade
João Paulo II na sua visita de 24 de maio de 1987, ao Santuário de São Miguel, no Monte
Gargano, na Itália, fez um discurso. Não é uma encíclica, mas mostra-nos o pensar da
Igreja sobre a atualidade do culto ao Príncipe e grande Chefe dos Anjos, no mundo de
hoje.
Após o encontro com a população, João Paulo II reali-zou uma breve visita ao
Santuário de São Miguel Arcanjo, templo ali construído para recordar as 4 aparições de
São Miguel numa gruta da localidade, nos anos 490, 492, 493 e 1656.
Sua Santidade João Paulo II faz eco neste discurso daquilo que os últimos Pontífices têm
dito ao povo cristão para que recorra a São Miguel, nesta luta tremenda entre as forças do
bem e do mal, chefiadas, respectivamente, pelo glorioso Arcanjo chefe dos exércitos do
DEUS Altíssimo e satanás, chefe dos demônios, os anjos caídos. O triunfo final e
com-pleto será de São Miguel com os seus Anjos, como dizem as Escrituras santas, que
pelejaram contra o dragão, o der-rotado e os seus seguidores, precipitando-os para
sempre nos abismos infernais.
Sua Santidade Pio IX, de gloriosa memória, escreveu: "São Miguel é quem tem maior
capacidade para exterminar as forças malditas, filhas de satanás, que juraram a ruína da
sociedade cristã".
Sua Santidade S. Pio X, disse em 18 de setembro de 1903: "DEUS, na primeira luta,
venceu, servindo-se do Ar-canjo São Miguel; devemos, portanto, acreditar firmemente que
a luta atual terminará triunfante e também como outro-ra com o socorro e ajuda deste
Arcanjo bendito".
Foi por estar convencido da realidade desta terrível luta final, que o predecessor de S.
Pio X, o grande Papa Leão XIII, mandou que obrigatoriamente no fim de todas as Mis-sas
rezadas, os sacerdotes rezassem a oração a São Mi-guel que ele mesmo compôs e fez
publicar com a data de 29 de setembro de 1891. Esta oração já não é obrigatória no final
da Missa, com as novas reformas litúrgicas; mas não está proibida e pode rezar -se em
outras ocasiões em público e em particular. Muitos sacerdotes, e simples fiéis, tomaram a
iniciativa de a rezar no final do terço, no fim do Angelus, etc. É muito louvável este
costume.
A imprensa mundial tem relatado, nestes últimos anos, o segredo até há pouco tempo
oculto que motivou o mandato de Sua Santidade Leão XIII para a reza oficial a São Miguel
Arcanjo: o Papa, quando dava a sua ação de graças na Missa, viu, em determinado dia, a
Terra ser inundada por nuvens sombrias de espíritos infernais. Terá ouvido mesmo a discórdia
entre satanás com JESUS CRISTO, dizendo-Lhe que lhe desse mais tempo e ele destruiria a
sua Igreja. - Terás o tempo que pedes, depois faremos as contas, res-pondeu JESUS. Leão
XIII, iluminado por DEUS, compreen-deu que era a São Miguel que o SENHOR havia
reservado a honra de precipitar novamente no abismo a satanás e aos outros espíritos
malignos.
A oração composta por Sua Santidade anda ainda de boca em boca e é rezada por
milhões e milhões de cristãos em cada dia:
"São Miguel Arcanjo protegei-nos neste combate, co-bri-nos com o vosso escudo
contra as mentiras e cila-das do demônio. Ordene-lhe DEUS, instantemente o
pedimos e vós, Príncipe da Milícia Celeste, pelo divino poder, precipitai no Inferno a
satanás e a todos os espí-ritos malignos que andam no Mundo para perdição das
almas. Amém".
O mesmo Pontífice compôs, ainda, um exorcismo contra satanás e os anjos rebeldes

que tem o seu nome - Exor-cismo de Leão XIII, e que nos mostra a ação nefasta do
maligno, nos nossos dias, e como é necessário recorrer à poderosa intercessão da
Virgem Maria e de São Miguel, no ataque contra as forças do mal, quer se trate de males
físi-cos como da alma. Inimigo dos homens, satanás tem inveja deles e ainda quando
parece ajudá-los favorecendo-lhes uma vida de dinheiro, sensualidade e sorte, é sempre
tendo em mira a sua condenação eterna.
Sua Santidade Pio XI recomendou que se pedisse a DEUS, por intercessão de São
Miguel, a conversão da Rússia.
O Papa Pio XII, conhecido como Pastor Angélico, pro-clamou em 8 de maio de 1940,
que "era urgente hoje, mais do que nunca, recorrer à proteção de São Miguel, lembran-do
que ele é o protetor e o defensor da igreja e dos fiéis, o guardião do Paraíso, o
apresentador das almas junto de DEUS, o Anjo da Paz e o vencedor de satanás". E no
dia 8 de maio de 1945, fez novamente este apelo: "Soltai o es-tandarte do ilustre Arcanjo,
repeti o seu grito: Quem é como DEUS?" E perante as ofensivas maçônicas, o ilustre
Pontí-fice designou São Miguel como o modelo e o protetor da Ação Católica. Perante tais
exemplos e apelos, vindos de tão alto, recorramos a São Miguel cheios de confiança.
SOBRE O SANTO ANJO DA GUARDA
O grande Santo Agostinho escreveu: "Deus amou tanto o mundo, que lhe deu Seu
Filho Unigênito! (Jo 3:16). Porque não deve mandar então Seus Anjos ao serviço dos
Seus filhos? Com grande zelo e cuidado os Anjos ficam ao nosso lado em todas as horas
e em todos os lugares. Eles movem-se apressadamente entre Deus e os homens
exercitando sua grande missão." [www.arcanjomiguel.net]
São Gerônimo nos comove quando escreve sobre nosso Anjo da Guarda: "Tão grande
é a dignidade de uma Alma, que desde a hora do nascimento temos um Anjo da Guarda
ao nosso lado para nossa proteção. Ele anda conosco durante toda nossa vida, até a hora
da nossa morte; fica ao nosso lado também na hora do nosso julgamento. No Céu vamos
ter a grande felicidade de poder ver toda beleza e grandeza deste príncipe celeste, que foi
nosso guia e amigo durante toda a nossa vida terrestre."
Por isso o Santo Agostinho anima-se para venerar profundamente nosso querido Anjo
da Guarda." Deixe-nos amar fervorosamente nosso Anjo de Deus. Ele é fiel, prudente e
poderoso. Ele nos ama mais que nosso melhor amigo. se nós o seguimos, caminhamos
na proteção de Deus."

ANJOS EXISTEM E É DOGMA DE FÉ Não crer em anjos é duvidar de
Deus.
Quem em sua vida não sentiu uma ajuda inexplicável num perigo ou numa situação
difícil? Foi o anjo da Guarda, que o protegeu invisivelmente como São Bernardo de
Clairvaux já confirmou: “Uma alma nunca está sem a companhia do Anjo. Pois Ele, este
espírito iluminado sabe, que nossa alma tem mais valor do que todo o mundo.
Quem não acredita na existência dos Anjos, deve corrigir sua incredulidade com as
inabaláveis provas:
I – Anjos são espíritos puros, que adoram e amam Deus e cumprem as suas ordens.
Os anjos da guarda nos protegem contra os perigos do corpo e da alma, rogam por nós, e
nos exortam para o bem (Catecismo da Igreja Católica).

II. A outra prova incontestável é a Santa Bíblia. O Antigo como o Novo Testamento
falam mais de 300 vezes sobre os Anjos; sua existência, sua hierarquia, sua natureza,
seus ministérios, e deixam -nos já aqui na Terra constatar um pouco do seu poder, da sua
grandeza e beleza.
Um dos episódios mais impressionantes é O Livro de Tobias. Onde o Arcanjo Rafael

fala: “Eu sou um dos sete que assistem ao Senhor. (Tb 12,15)
Isaías 6,2, o Rei dos Profetas, nos revela no seu livro, o maior ministério dos Anjos,
seus serviçoes no trono de Deus. Suas Vozes se revezam cantando:
Santo! Santo! Santo! É o Senhor Deus do Universo! O Céu e a Terra proclamam a
Sua glória!
A palavra do próprio Deus à Moisés nos mostra nitidamente a atuação dos Anjos,
especialmente do Anjo da Guarda. “Vou enviar uma Anjo da Guarda diante de ti, para te
proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei”. (Ex:23,20)
No Evangelho de São Mateus 18,10, lemos as palavras de Jesus: “Guardai-vos de
menosprezar um só destes pequenos! Porque eu vos digo que seus Anjos no Céu,
contemplam sem cessar a face de meu Pai que está no Céu.
III - A terceira prova marcante da existência dos Anjos são palavras dos Papas e dos
Santos. O Papa Pio XII falou na última alocução da sua vida em outubro de 1958:“Nuvens
escuras e coisas pesadas se aproximam de nós. Se queremos sobreviver dessas
provações, precisamos antes de tudo unir-nos aos Anjos do Céu.”
O Papa Paulo VI disse:“O ressurgimento de uma fé profunda no extraordinário poder
dos Anjos é um sinal especial da Providência Divina para nossa época”.
O grande Santo Agostinho escreveu:
“Deus amou tanto o mundo, que lhe deu Seu Filho Unigênito! (Jô 3,16) Porque não deve
mandar então Seus Anjos ao serviço dos Seus filhos? Com grande zelo e cuidado os
Anjos ficam ao nosso lado em todas as horas e em todos os lugares. Eles movem-se
apressadamente entre Deus e os homens exercitando sua grande missão.”
São Jerônimo nos comove quando escreve sobre nosso Anjo da Guarda: “Tão grande
é a dignidade de uma alma, que desde q hora do nascimento temos um Anjo da Guarda
ao nosso lado para nossa proteção. Ele anda conosco durante toda a nossa vida, até a
hora da nossa morte; fica ao nosso lado também na hora do nosso julgamento. No céu
vamos ter a grande felicidade de poder ver toda beleza e grandeza deste príncipe celeste,
que foi nosso guia e amigo durante toda a nossa vida terrestre.”
Por isso Santo Agostinho anima-se para venerar profundamente nosso querido
Anjo da Guarda: “Deixe-nos amar fervorosamente nosso Anjo de Deus. Ele é fiel,
prudente e poderosos. Ele nos ama mais que nosso melhor amigo. Se nós o seguimos,
caminhamos na proteção de Deus.”
TESTEMUNHOS SOBRE ANJOS
1- Pe Pio certa vez, ao encerrar uma missa, pede que um casal seja levado a sua
presença,e quando os encontra os repreende severamente: “O que deu em vocês dois
que não podiam esperar o dia amanhecer, em vez de me deixa-rem dormir mandaram
seus anjos da guarda a me pedirem orações por seu filho doente, já que não era tão
grave as-sim. Espantados, o casal pediu desculpas e o homem falou primeiro: “Padre,
perdoa-me, mas sou professor e meu filho não conseguia adormecer porque estava
doente e como o amo muito só pensava que o Senhor podia ajudar pedindo a Deus por
ele.” E aí foi a vez de sua mulher se espantar, pois tinha feito a mesma oração que o
marido. Mais suave o Padre lhes deu o perdão, mas pediu para não enviarem seus anjos
da guarda pela madrugada porque ele precisa-va dormir também. Então o marido
questionou numa última e humilde pergunta qual anjo havia chegado primeiro, o dele ou o
de sua esposa. E Pe Pio então disse que tinha sido o anjo da guarda do professor e o de
sua mulher tinha chegado poucos minutos depois.
Pe Pio tinha sincera devoção por seu anjo da guarda e dele se tornara muito íntimo.
Ele recebia muitas cartas, entre elas de seu diretor espiritual, onde muitas vezes o
demônio fazia com que essas chegassem até ele borradas de tinta, e então seu anjo da
guarda lhe ensinava a jogar água benta sobre elas antes de abrir, o que tirava toda

ar-madilha do derrotado. Outras vezes elas vinham escritas em francês e o anjo da
guarda o ensinava aquela nova língua.
O anjo da guarda tornou-se tão íntimo de Pe Pio, que assim como os amigos às vezes
se zangam uns com os outros, o padre ralhava com seu anjo. Como numa passa-gem em
que os demônios o atormentaram por uma noite inteira e ele ficou chamando por seu
amigo anjo da guarda, e eis que depois de um bom tempo, vem ele voando ao redor do
padre, cantando hinos á Deus com sua voz ange-lical, este então foi duramente
repreendido por Pe Pio, por não ter atendido prontamente a seu chamado e para
casti-ga-lo como uma criança, ele recusou-se a olhar em seu rosto, e queria afastar- se
dele, mas o anjo alcançou o pa-dre e quase chorando, e fez com que Pe Pio visse em seu
rosto toda a tristeza que ele lhe causava agindo assim, e ainda disse ao Pe: “Estou
sempre perto de você, nunca o abandono, esta minha afeição por você, não terminará
nem mesmo com a vida”
Pe Pio então compreendeu a grande função desses se-res celestiais, e desde então
dizia a seus filhos espirituais que enviassem seus anjos da guarda sempre que
necessi-tassem de oração.
2- Pe L.M.Trento, numa carta publicada na revista Medju-gorje-Torino. Entre 1986 a
1991, este padre era capelão de uma empresa de Gênova, e foi transferido para a
província de Volgograd, na Rússai. Naquela época os objetos da devoção católica eram
considerados problemas graves. Mas, sendo capelão, embora viajasse como montador
me-cânico-metalúrgico, sempre levava o máximo de bagagens permitidas, que chegava a
160Kg (cerca de dez malas) que tinha que carregar sem ajuda alguma, nem desses
carri-nhos de aeroporto, porque por lá não existiam. E sua ba-gagem era sempre
composta de imagens, folhetos, e mais o necessário a devoção católica, e o mais
necessário para exercer a sua função como capelão.
Uma determinada vez excedeu o volume das malas, e só nos bolsos do seu casaco se
encontravam 200 imagens do Santo Sudário que levara para presentear uns padres e
amigos. Mas, quanto mais se aproximavam do pouso, mais ele se lembrava de quanto
havia se excedido na quantida-de de bagagem, e seu coração se apertava, mas uma voz
íntima lhe dizia que tinha realmente passado dos limites.
Quando chegou na alfândega, o Padre tentou se apro-ximar o mais que podia de um
rapaz que havia sido gentil em outra ocasião, embora soubesse que isso nem sempre era
alguma segurança. Foi então que sentiu uma mão so-bre o seu ombro, e quando olhou
para ver quem era encon-trou um gigante barrigudo, mas afável, saído não se sabe de
onde, e o convidava a apresentar-se diante de uma fun-cionária. Suspirando e
conhecendo o rigor das mulheres russas, decidiu resistir àquele convite, inclusive porque
só havia uma pessoa na sua frente. Mas, de nada adiantou. Sorrindo gentilmente o
homem indicou que deveria mudar de fila imediatamente. O Pe começou a rezar
nervosamen-te, e pedia que Deus o ajudasse, mas obedeceu. De repen-te viu-se diante
de uma jovem elegante, graciosa e simpáti-ca, que educadamente só fez algumas
perguntas, e pediu que abrisse apenas uma mala à minha escolha, e sequer olhou o que
continha, porque neste momento, o mesmo enorme homem sussurrou para a moça: Ele é
um profes-sor!, Mas, a frase soava como: Deixe-o ir!
Enquanto já voava em terras russas de Kiev para Vol-gograd, ficara pensando no
ocorrido, como poderia aquele homem reconhecer quem era e o perigo que passava. Ele
já conhecia casos de outros professores que não tinham sido tratados com a mesma
tolerância. Aquela passagem ia e voltava em sua mente, quando se lembrou de uma
pas-sagem bonita narrada por D.Cesare Angelini, num escrito em homenagem ao anjo da
Guarda: “Você tem idéia das formas que pode assumir o seu anjo da guarda segundo as
épocas e necessidades de sua vida? Muitas vezes, você toma um caminho isolado e

alguém, surgido não se sabe de onde, o acompanha e caminha a seu lado dizendo
al-gumas palavras com ar familiar. Quem lhe disse que aque-le não pode ser o seu Anjo,
que, tomando uma forma hu-mana como a sua, quer conduzi-lp são e salvo, evitando
qualquer imprevisto? Sim! Quem assegura que não tenha sido ele!
3 - Dom Bosco. Às vezes, para proteger de maneira visível a pessoa que lhe foi confiada,
o anjo da guarda pode tomar a forma de animais. Um exemplo é o cão Grígio, que
apa-recia nos momentos cruciais, defendendo o santo de ban-didos, assassinos e perigos
de todo tipo. Era “um grande cão que parecia um lobo, com um metro de altura, pêlo
cinza, focinho alongado e orelhas em pé.”
4 - São Domingos Sávio, Uma vez sua irmãzinha caiu num charco, e Domingos, mesmo
não sabendo nadar, ati-rou-se nele para salva-la. E algumas pessoas admiradas pelo fato
de conhecerem que ele não sabia nadar, e sendo pequeno e franzino como ele, o
questionaram, ao que o santo respondeu: “Eu não estava só, eu segurava Raimon-da,
mas um Anjo da Guarda é que me segurava”.
5 – Santa Mônica, Durante muitíssimos anos sofria se-guindo seu filho Agostinho até os
lugares mundanos onde ele freqüentava, e do lado de fora chorava copiosamente
rogando a Deus pela conversão dele. Quando havia mais ou menos trinta anos que
estava nesta via crucis, um anjo lhe aparece, e diz: “Não é preciso chorar mais, suas
lágri-mas não foram em vão, o filho de tuas lágrimas se conver-terá e será considerado
grande entre os homens de Deus.” E o que o anjo proclamou se tornou fato e Santo
Agostinho se converteu ao ouvir uma pregação de Santo Ambrósio, e
se tornou doutor da Igreja e é considerado um dos maiores entre os homens de Deus.
6 - Grupo de Oração Milícia de São Miguel - E quantos testemunhos além destes
teríamos para relatar, e encheri-am inúmeras páginas, e quantos podemos hoje dar a
res-peito desta existência. Temos entre nós vários testemu-nhos da ação de nossos Anjos
da Guarda, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e demais milícias celestes. Seja bem
vindo a compreender com a sua própria vida o que nos dizemos.
PARA QUEM QUER LER ALGUMAS DESTAS DIVER-SAS CITAÇÕES NA BÍBLIA,
LEIA A SEGUIR: Sobre o Anjo da Guarda; o Anjo que: ouve a criança chorar, que abre o
céu; acaba com o sofrimento de Abraão; abençoa; impede a passagem; chama; dá
instruções; cura (São Ra-fael); impede o fogo de queimar; fecha a boca dos leões, toca e
desperta; guarda em todos os caminhos; combate por nós (São Miguel); promete o
Salvador (São Gabriel); anuncia a alegria; aparece em sonhos; serve à existência; se
alegra; ensina a coragem; liberta; está na ressurreição e ascensão; ensina a vida e até
leva para o céu. E também
sobre os anjos decaídos.Mt 18,10; Gn 16,8-1314; 21,16-17s; 22,12 ;28,12-15; 48,16; Nm 22,28-31; Jz
6,12-24; 13; Lc1; 2,8-14; 15,8-10-18; 16,22; 22,42s -46;24,4-9; Tb 11,8-14; Dn 3,19, 49s; 6,4,23-25; 10,18s;
12,1; 1Pd 5,8; 1Rs19,5-8; Sl 91,13; Jd 9; Ap 12,7-9; Mt 1,20s; 4,11; 2,13; 28,1-8; Mc,1,12s; At 12, 6-10;

CITAÇÕES RELIGIOSAS A SÃO MIGUEL ARCANJO
Gloriosíssimo Príncipe da milícia Celeste, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no
combate e na luta contra os prin-cipados e as potestades, contra os dirigentes deste
mundo de trevas, contra os espíritos malignos, espalhados pelos ares. (E. VI, 12). Vinde em
socorro dos homens que Deus criou mortais e fez à imagem da sua própria natureza e resga-tou por grande preço da
tirania do demônio. (Sad. II, I. Cor. VI).
Combatei hoje, com o Exército dos Anjos bons o comba-te do Senhor, assim como
outrora lutaste contra Lúcifer, chefe do orgulho, e contra os Anjos Apóstatas; e não

pre-valeceram nem foi mais encontrado o lugar deles no Céu. Mas foi expulso aquele
grande dragão, a antiga serpente, que se chama derrotado e satanás, que seduziu toda
orbe; e foi lançado na Terra, e seus anjos juntamente com ele (Apoc.12).
Eis que o inimigo antigo e homicida se ergueu com vee-mência, transfigurado em anjo
da luz, com toda a caterva de espíritos maus, circundou e invadiu toda a terra, para que
nela destruísse o nome de Deus e de Seu Cristo, e roubasse as almas destinadas à coroa
da glória eterna, e as prostrasse e as perdesse na morte eterna.
O derrotado transvasou, como rio imundíssimo, o veneno de sua iniqüidade os homens.
Os seguidores de Lúcifer encheram de amargura a Igreja, Esposa imaculada do
Cor-deiro, puseram-se em obras para realizar todos os seus ímpios desígnios. Ali onde
está constituída a Sede do Bea-tismo Pedro e Cátedra da Verdade para iluminar os
povos, aí querem colocar tronco de abominações da sua impieda-de, para que, ferido o
pastor, dispersem as ovelhas.
Vinde, pois, General invictíssimo São Miguel, e dai a vitó-ria ao povo de Deus, contra as
perversidades espirituais que irrompem.
A Santa Igreja vos venera como seu guarda e protetor, vos glorifica como o defensor
contra os anjos decaídos; confiou-vos o Senhor a missão de introduzir na felicidade
celeste as almas resgatadas. Rogai, pois, ao Deus da paz que esmague satanás sob
nossos pés, a fim de que ele não mais possa manter cativos os homens e fazer mal á
Igreja. Apresentai ao Altíssimo as nossas preces, a fim de que sem tardar o Senhor nos
faça misericórdia, e vós contenhais o derrotado, e o lanceis encadeado no abismo para que não mais seduza as
nações (Apoc. 20).
FÓRMULA DE LOUVORES
(BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO PELO CELEBRANTE)
- Bendito Seja Deus.
- Bendito seja Seu santo nome.
- Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
- Bendito seja o nome de Jesus.
- Bendito seja o seu sacratíssimo coração.
- Bendito seja o seu preciosíssimo sangue.
- Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar.
- Bendito seja o Espírito Santo Paráclito.
- Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria Ssma.
- Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição.
- Bendita seja a sua Gloriosa Assunção.
- Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe.
- Bendito seja São José seu castíssimo esposo.
- Bendito seja Deus nos seus Anjos e nos Seus Santos.
Deus e Senhor nosso, protegei a Vossa Igreja, dai-lhe Santos Pastores e dignos
ministros; derramai Vossas Bên-çãos sobre o nosso Santo Padre o Papa, sobre o nosso
Bispo, o nosso Pároco e todo o clero, sobre o chefe da Na-ção e do Estado e todas as
pessoas constituídas em digni-dade, para que governem com justiça; dai ao povo
brasilei-ro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de
Vossa Bondade o Brasil, este bis-pado, a Paróquia que habitamos a cada um de nós em
par-ticular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se
recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem
no purgató-rio; dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém.

Na bíblia a frase “Não temas” aparece simplesmente 365 vezes... Se
perguntarmos o porquê, entendere-mos que DEUS quer dizer para cada dia do

ano que devemos CONFIAR Nele. Por isso, cada vez que se sentir enfraquecido
lembre-se “NÃO TEMAS” nos é dito todos os dias.

ORAÇÕES DE COMBATE NA FÉ
ANTÍFONA DA LADAINHA
Príncipe Gloriosíssimo, Miguel Arcanjo, lembrai-vos de nós rogando sempre a nosso
favor aqui e em toda a parte ao Filho de Deus.
LADAINHA DE SÃO MIGUEL
Senhor, tende piedade de nós!
Jesus Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!
Jesus Cristo, ouvi-nos!
Jesus Cristo, atendei-nos!
Pai Celeste, 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 único Deus, tende pie-dade de nós!
- Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós!
- São Miguel, rogai por nós!
- São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós!
- São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai ...
- São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós!
- São Miguel, poderosíssimo Príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por
GOMSM
- São Miguel,
da Santíssima Trindade,
rogai por nós!
- São Miguel, guardião do Paraíso, rogai por nós!
- São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai ...
- São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, ro-gai por nós!
- São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai ...
- São Miguel, Luz dos Anjos, rogai por nós!
- São Miguel, baluarte dos Cristãos, rogai por nós
São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandar-te da Cruz, rogai por
nós.
São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai...
- São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós!
São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós!
- São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós!
São Miguel, por nós consolador das almas do Purgatório, rogai por nós
- São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no Purgatório,
rogai por nós!
- São Miguel, nosso Príncipe, rogai por nós!
- São Miguel, nosso Advogado, rogai por nós!
-Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor.
-Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor.
-Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós.
-Cristo, ouvi-nos! -Cristo, atendei-nos!
. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, Príncipe da Igreja de Cristo!
-

R. Para que sejamos dignos de suas promessas. Amém.
ORAÇÃO - Senhor Jesus, santificai- nos por uma bênção sempre nova, e concedei- nos,
pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riqueza do Céu, e
a trocar os bens do tempo pelos da eternidade, vós que viveis e reinais em todos os
séculos dos séculos. A-mém.
LADAINHA DOS SANTOS ANJOS - Senhor, tende piedade de
nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, ouvi-nos.
- Cristo, atendei-nos.
- Deus Pai, Criador dos Anjos, tende piedade de nós.
- Deus Filho, Senhor dos Anjos, tende piedade de nós.
- Deus Espírito Santo, Vida dos Anjos, tende piedade de nós.
- Santíssima Trindade, delícia de todos os Anjos, tende piedade de nós.
- Santa Maria, rogai por nós.
- Rainha dos Anjos, rogai por nós.
- Todos os Coros dos Espíritos bem-aventurados, rogai por nós.
- Santos Serafins, Anjos do Amor, rogai por nós.
- Santos Querubins, Anjos do Verbo, rogai por nós.
- Santos Tronos, Anjos da Vida, rogai por nós.
- Santos Anjos da Adoração, rogai por nós.
- Santas Dominações, rogai por nós.
- Santas Potestades, rogai por nós.
- Santos Principados, rogai por nós.
- Santas Virtudes, rogai por nós.
- São Miguel Arcanjo, rogai por nós.
- Vencedor de Lúcifer, rogai por nós.
- Anjo da fé e da humildade, rogai por nós.
- Anjo da Santa Unção, rogai por nós.
- Anjo dos moribundos, rogai por nós.
- Príncipe dos exércitos celestes, rogai por nós.
- Companheiro das almas na morte cristã, rogai por nós.
- São Gabriel Arcanjo, rogai por nós.
- Anjo da Encarnação, rogai por nós.
- Mensageiro fiel de Deus, rogai por nós.
- Anjo da esperança e da paz, rogai por nós.
- Protetor de todos os servos e servas de Deus, rogai ....
- Guarda do Santo Batismo, rogai por nós.
- Patrono dos sacerdotes, rogai por nós.
- São Rafael Arcanjo, rogai por nós.
- Anjo do Divino Amor, rogai por nós.
- Dominador do Espírito malígno, rogai por nós.
- Auxiliador em casos de necessidade, rogai por nós.
- Anjo da dor e da cura, rogai por nós.
- Patrono dos médicos, viajantes e peregrinos, rogai pó...
- Todos os Santos Arcanjos, rogai por nós.
- Anjo do serviço perante o trono de Deus, rogai por nós.
- Anjos dos serviços prestados à humanidade, rogai por...
- Santos Anjos da Guarda, rogai por nós.
- Auxiliares em nossas necessidades, rogai por nós.

-

Luz em nossa escuridão, rogai por nós.
Amparo em todos os perigos, rogai por nós.
Admoestadores das nossas consciências, rogai por nós.
Intercessores perante o trono de Deus, rogai por nós.
Defensores contra o inimigo, rogai por nós.
Nossos companheiros constantes, rogai por nós.
Nossos guias seguros, rogai por nós.
Nossos mais fiéis amigos, rogai por nós.
Nossos conselheiros prudentes, rogai por nós.
Nossos modelos na obediência, rogai por nós.
Consolação no abandono, rogai por nós.
Espelho de humildade e pureza, rogai por nós.
Anjos das nossas famílias, rogai por nós.
Anjos dos nossos sacerdotes e curas de almas, rogai ...
Anjos das nossas crianças, rogai por nós.
Anjos da nossa terra e da nossa pátria, rogai por nós.
Anjos da Santa Igreja, rogai por nós.
Todos os Santos Anjos, rogai por nós.

Ajudai-nos durante a nossa vida, assisti-nos na hora da nossa morte - no céu nós vos
agradecemos.
- 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!
- Cristo, ouvi-nos.
- Cristo, tende piedade de nós.
V. Deus deu a teu respeito ordens aos Anjos.
R. Eles proteger-te-ão nos teus caminhos.
OREMOS:
Concedei-nos o auxílio dos Vossos Anjos e exércitos celestes, a fim de que, por eles,
sejamos preservados dos ataques de Satanás e pelo Precioso Sangue de Nosso Se-nhor
Jesus Cristo e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, libertos de todos os perigos
possamos servi- Vos em paz, por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na uni-dade
do Espírito Santo, para sempre. Amém.
ORAÇÃO AOS SANTOS ARCANJOS
São Gabriel, São Miguel e São Rafael, alcançai-nos de Deus a saúde do corpo e da
alma, defendei-nos contra os ladrões, assaltantes, seqüestradores e terroristas. Livrai-nos
da morte repentina e impenitente, dos desastres, peri-gos e acidentes em nossas viagens
e guiai- nos na difícil caminhada rumo a Casa do Pai.Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
AO ANJO DA GUARDA (Mensageiro do Coração de Jesus)
Ó Santo Anjo da minha Guarda, cuja proteção a Divina Providência me encomendou
desde o primeiro instante da minha vida, dou-vos graças pelos cuidados que tiveste
co-migo, livrando-me dos perigos espirituais e corporais. A Vós me recomendo de novo, o
meu glorioso protetor. De-fendei-me dos perigos e ajudai-me com suas santas inspirações, para que, sendo fiel a elas, consigo viver santa-mente neste mundo e gozar
depois da vossa companhia na pátria celestial. Amém.

ORAÇÃO DA MÃE/PAI PARA O FILHO
Santo Anjo da guarda, confiado por Deus como fiel amigo do meu filho, eu me dirijo com
grande confiança a vós. So-licite-me, antes de tudo, a graça, para que eu sempre edu-que
meu filho para Deus. Protege-o onde eu não esteja. Acompanhe-o onde eu não possa
segui-lo. Advirta-o onde minha voz não o alcance. Guie e salve-o para o Céu.
Amém.
ORAÇÃO A SÃO JOSÉ
(Para obter a virtude da pureza)
Ó São José, Guarda e Pai das Virgens, a cuja guarda foi confiada a própria inocência,
Jesus Cristo, e a Virgem das Virgens, Maria Santíssima, eu vos suplico e instantemente
Vos rogo por Jesus e Maria, por este duplo depósito a vós tão querido: fazei com que eu,
preservada de toda impure-za: pura de mente e de coração e casta de corpo, seja sempre
serva castíssima de Jesus e de Maria. Amém.
ORAÇÃO A S. PAULO PARA OBTER A PACIÊNCIA
Ó glorioso S. Paulo, que de perseguidor do nome cristão vos tornastes um Apóstolo
ardentíssimo pelo vosso zelo e que para tornar conhecido o Salvador Jesus até os últimos
confins do mundo, sofrestes cárceres, flagelações, lapida-ções, náufragos perseguições
de todo o género e enfim derramastes todo o vosso sangue até última gota, obten-de-nos
a graça de receber como favores da divina miseri-córdia, as enfermidades, as tribulações
e as desgraças da vida presente, afim de que as vicissitudes deste nosso exí-lio não nos
esmoreçam no serviço de Deus, mas nos tor-nem sempre mais fieis e fervorosos. Amém.
ORAÇÃO AO SANTO ANJO DA GUARDA
Ó Santo Anjo! Tu és meu protetor desde a hora de meu nascimento. A Ti entrego hoje
meu coração. Dai-o a meu Salvador, pois unicamente a Ele deve pertencer. Tu és meu
protetor na vida, seja também meu consolador na hora da morte. Fortifique minha Fé,
consolide minha Esperança, inflame em mim o Amor Divino. Obtenha-me a paz; que a
vida passada não me inquiete, a presente, não me perturbe e o futuro não me assuste.
Fortifique-me na agonia, e na paciência, conserve- me sempre a paz da Alma.
Alcance-me a graça, de que minha última refeição seja o Pão dos Anjos; minha última
palavra Jesus Maria, José. Meu último alento seja de Amor, e Tua presença meu último
consolo. Amém."
ORAÇÃO PARA TER O AMOR
Senhor, ilumina meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma e venda- os
para que eu não comente os defeitos alheios. Senhor, leva de mim a tristeza e não a
entregueis a mais ninguém...Enche meu coração com a divina fé,para sempre louvar o
vosso nome e arranca de mim o orgulho e presunção.
Senhor, faze de mim um ser humano realmente justo...
Dá- me a esperança de vencer minhas ilusões todas. Planta em meu coração a sementeira do
amor e ajuda-me a fazer feliz o maior número possível de pessoas, para ampliar seus dias
risonhos e resumir suas noites tristonhas...

Transforma meus rivais em companheiros, meus compa-nheiros em amigos e meus
amigos em entes queridos... Não permita que eu seja um covarde perante os fortes quando
humilham o pobre, nem um leão perante os fracos... Dá-me, Senhor, o dom de perdoar e
afasta de mim o desejo de vin-gança, mantendo sempre em meu coração somente o amor.
Amém.
SOBRE O ROSÁRIO DE SÃO MIGUEL
O Rosário de São Miguel, ou Rosário dos Anjos é fonte de poder individual nas horas
de aflição, de medo, de an-gústia, de depressão, de fadiga, de stress, de impaciência, de
desesperança e de tudo aquilo que possa atormentar. No instante em que se começa a

reza- lo os anjos se pros-tram no céu, diante do Trono da Graça e se põem em ora-ção
constante, ou até mesmo em vigília, para que aquele mal seja imediatamente afastado de
nós, se daquele mal não for tirado proveito algum para a honra e Glória de Nos-so Senhor
Jesus Cristo, Redentor e Salvador dos homens. Mesmo que o mal tenha sido permitido
por Deus que nos afligisse fosse para nossa edificação, mesmo assim os an-jos se põem
a interceder diante de nossa fraqueza, pois sabem que tudo o que nos causa
preocupações tiram-nos dos momentos de oração.
E Deus em infinita misericórdia se revolve de compaixão e dó por nós, porque Ele só
nos quer somente fazer o bem, mas às vezes precisa permitir a provação por causa dos
nossos pecados. Deus nos ama tanto que por saber de nossas dificuldades em rezar, nos
ensina algumas lindas e santas composições que o Espírito Santo suscitou para o nosso
crescimento espiritual e fortaleza.
“SEDE ALEGRES NA ESPERANÇA, PACIENTES NA TRIBULAÇÃO E
PERSEVERANTES NA ORAÇÃO”
(Rm12,12)

ROSÁRIO DE SÃO MIGUEL
(OU ROSÁRIO DOS SANTOS ANJOS)
Deus, vinde em nosso auxílio. R - Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Glória ao Pai ao filho e ao Espírito Santo.
R -Como era no princípio agora e para sempre.
PRIMEIRA SAUDAÇÃO: Saudamos o primeiro coro dos Anjos pedindo pela intercessão
de São Miguel e do coro
celeste dos Serafins, para que o Senhor nos torne dignos de sermos abrasados de uma
perfeita caridade. - Amém. (1 Pai Nosso, 3 Ave Maria; 1 Glória)
SEGUNDA SAUDAÇÃO: Saudamos o segundo coro dos Anjos pedindo pela intercessão
de São Miguel e dos coros celestes dos Querubins, para que o Senhor nos conceda a
graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. - Amém. (1 Pai Nosso, 3
Ave Maria; 1 Glória.)
TERCEIRA SAUDAÇÃO: Saudamos o terceiro coro dos Anjos pedindo pela intercessão
de São Miguel e do coro celeste dos Tronos, para que Deus derrame em nosso co-rações
o espírito de verdadeira e sincera humildade. - A-mém. (1 Pai Nosso, 3 Ave Maria; 1
Glória).
QUARTA SAUDAÇÃO: Saudamos o quarto coro dos Anjos pedindo pela intercessão de São
Miguel e do coro celeste das Dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de
dominar nossos sentidos, e de nos corrigir das nossas más paixões. Amém.(1 Pai Nosso e 3
Ave Maria; 1 Glória)

QUINTA SAUDACÃO: Saudamos o quinto coro dos Anjos pedindo pela intercessão de
São Miguel e do coro celeste das Potestades, para que o Senhor se digne proteger
nos-sas almas contra as ciladas e as tentações do demônio. - Amém. (1 Pai Nosso e 3
Ave Maria; 1 Glória)
SEXTA SAUDAÇÃO: Saudamos o sexto coro dos Anjos pedindo pela intercessão de São
Miguel e do coro admirá-vel das Virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em
tentação, mas que nos livre de todo mal. - Amém. (1 Pai Nosso e 3 Ave Maria; 1 Glória)
SÉTIMA SAUDAÇÃO: Saudamos o sétimo coro dos Anjos pedindo pela intercessão de
São Miguel e do coro celeste dos Principados, para que o Senhor encha nossas almas
do espírito de uma verdadeira e sincera obediência. - A-mém. (1 Pai Nosso e 3 Ave

Maria; 1 Glória)
OITAVA SAUDAÇÃO: Saudamos o oitavo coro dos Anjos pedindo pela intercessão de
São Miguel e do coro celeste dos Arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dom da
perseverança na fé e nas boas obras, a fim de que possa-mos chegar a possuir a glória
eterna do Paraíso. - Amém. (1 Pai Nosso e 3 Ave Maria; 1 Glória)
NONA SAUDAÇÃO: Saudamos o nono coro dos Anjos pedindo pela intercessão de São
Miguel e do coro celeste de todos os Anjos, para que sejamos guardados por eles nesta
vida mortal, para sermos conduzidos por eles à glória eterna do Céu. - Amém. (1 Pai
Nosso e 3 Ave Maria; 1 Gló-ria.).
JACULATÓRIAS
Oh meu Jesus perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para
o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem.
Abençoai o Santo Padre o Papa, o nosso bispo diocesano e todo o clero, o nosso
pároco....., as nossas famílias e dai-nos a paz.
Santo Antônio de Pádua, santificai nossa cidade e nossa Diocese
- São Miguel Arcanjo protegei-nos no combate
Jesus, Maria e José santificai nossas famílias e aumentai a nossa fé.
UM PAI NOSSO AO ANJO DA PAZ
Um Pai Nosso em honra de São Miguel Arcanjo. Um Pai Nosso em honra de
São Gabriel.
Um Pai Nosso em honra de São Rafael.
Um Pai Nosso em honra de Nosso Anjo da Guarda.
.
Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das
almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia
depois de Cristo, vós, cuja excelência e virtude são emi-nentíssimas, dignai-vos livrar- nos
de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança e fazei pela vossa
incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade e perseverança em
servir a Deus.
V. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo.
R. Para que sejamos dignos de suas promessas.
OREMOS - Deus, todo poderoso e eterno, que por um prodígio de bondade, e
misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe de vossa igreja e o
glo-riosíssimo Arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos, nós vo-lo pedimos de sermos
preservados de todos os nossos inimi-gos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum
deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na
presença da vossa.poderosa e Au-gusta Majestade pelos merecimentos de Jesus Cristo,
Nos-so Senhor. Amém.
JACULATÓRIAS FINAIS
Rogai por nós, bem-aventurados São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. R: Para
que sejamos dignos de
Suas promessas.
Ó Luminares radiosos do Céu, exército triunfante da Corte Celeste. R: Assisti a Santa
Igreja e dai-lhe vitória sobre todos os seus inimigos.
Ó
Coros admiráveis da hierarquia celeste, que servis a Deus no Céu e na Terra. R:
Opondo-vos ao mal e fazei que o bem triunfe em todos os países da Terra.
ORAÇÃO

Deus pai, Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder das
chagas de Jesus. (Co-locar a intenção..)Não nos deixeis cair em tentação mais
livrai-nos do mal. Amém.
ORAÇÃO À RAINHA DOS ANJOS
Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, que recebestes de Deus o poder e a
missão de esmagar a ca-beça de Satanás, nós vos pedimos humildemente: enviai as
Legiões Celestes, para que, sob vossas ordens, elas persigam os demônios,
combatam-nos em toda a parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no
abismo.Quem é como Deus? (São Miguel) Santos Anjos e Arcanjos, protegei-nos,
defendei-nos ! Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança!
Ó divina Mãe, enviai os vosso Anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel
inimigo! Assim seja. QUEM COMO DEUS? (SÃO MIGUEL) Ó boa e terna Mãe, Vós sereis
sempre o nosso amor e a nossa esperança! Ó Mãe de Deus, enviai os santos Anjos, para
nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo! Santos Anjos e
Arcanjos,defendei-nos e protegei-nos! Amém.
ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO
Ó Espírito Santo, alma da minha alma eu Vos adoro, esclarecei-me, guia-me,
fortalecei-me, consolai-me, dizei-me o que devo dizer, pensar e fazer daí-me as Vossas
or-dens, prometo de aceitar tudo o que permitirdes que me aconteça, fazei-me
unicamente conhecer a Vossa Santa Vontade. Ó Espírito Santo, sede o princípio de todas
as operações da minha alma para que sejam sempre confor-mes à Vossa Santíssima
Vontade. Amém. 3 Ave-Maria.
NOVENA (DO DIA 21 A 29 DE SETEMBRO)
SÃO MIGUEL ARCANJO
Antif. - Foi feito silêncio no Céu enquanto o Dragão come-tia a batalha: e Miguel
pelejando com ele, alcançou a vitó-ria, Aleluia.
Esteve o Anjo junto ao altar do templo, tendo na sua mão um turíbulo de ouro.
OREMOS
Ó Deus, que distribuis com admirável ordem os ministé-rios dos Anjos e dos homens:
concedei propício, que a nossa vida seja fortalecida na terra por aqueles que vos
assistem e servem sempre no Céu.
Antif. - Príncipe gloriosíssimo, Miguel Arcanjo, lembrai-vos de nós rogando sempre a
nosso favor aqui e em toda a parte, ao Filho de Deus.
Deus, vinde em nosso auxílio. R - Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Glória ao Pai ao filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e para sempre. Amém.
Ó Glorioso S. Miguel, excelso Príncipe das celestiais mi-lícias. Vós a quem foi
reservada a glória de ser o primeiro a pugnar pela honra do Senhor, e que, empunhando
o divinal estandarte forte com o poder divino, exclamando: "Quem é como Deus!" rápido
como o relâmpago debelastes os anjos rebeldes e os precipitastes nos abismos,
alcançai-nos uma centelha desse vosso zelo ardente, da vossa inabalável fidelidade, para
que também nós saibamos, ajudados por vós e forte com o Nome de Deus, combater os
seus e nos-sos inimigos e deles alcançar gloriosa vitória. Pai Nosso,
Ave Maria e Glória.
Ó Glorioso Arcanjo S. Miguel, vós a quem o Senhor en-tregou a guarda da sua Igreja,
e que constantemente velais sobre ela, dignai-vos ouvir as nossa preces em seu favor.
Vede, ó Arcanjo, excelso que o Dragão, que outrora já ven-cestes, embora saiba que
jamais a poderá vencer, procura

a todo custo combatê-la e persegui-la, ora espalhando o espírito de soberba entre os
seus filhos, ora tentando com falsas doutrinas iludir os fracos e incautos, ora dirigindo
todo o furor dos ímpios contra o seu chefe visível na terra; ah! socorrei-a, reuni num só
aprisco, suas desgarradas ovelhas; tornai-as obedientes à voz do pastor e, precipitan-do
novamente o Dragão aos infernais abismos, alcançai que a Santa Igreja, gloriosa,
triunfante, se exalte cada vez mais, e que aumente sempre o número de cristãos, ricos
em amor de Deus e santidade.Pai Nosso, Ave Maria e
Glória.
Ó Glorioso São Miguel, nosso Protetor amado, não rejei-teis nossas preces, e
dignai-vos de aceitar benignamente os louvores que vos tributa o nosso afeto. Vós que
possuis
a
ventura de gozar do Senhor, sem que jamais vos contur-be o temor de o perder,
compadecei-vos de nós, que ainda no desterro e rodeados de mil perigos, tanto
carecemos de auxílios; ajudai-nos nos combates desta vida e principal-mente no
momento terrível em que teremos de comparecer ante o Juiz Supremo! Ah! valha-nos
então o vosso patrocí-nio, ó Príncipe celeste, para que, livres das chamas do Purgatório,
possamos convosco gozar para sempre a ine-fável ventura de ver a Deus e possuí-lo
eternamente no céu. Amém. Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
ORAÇÃO: Ó maior, ó mais humilde dos espíritos bemaventurados, Arcanjo São Miguel, cuja divisa faz fugir o demônio e seus satélites, orai por
nós! Obtende- nos o amor de Deus, o desprezo de nós mesmos e o horror do pecado!
Praticando estas virtudes, termos a doce confiança de en-trar na Pátria Celeste. No
momento da terrível passagem, estai junto de nós Santo Arcanjo que apresentais as
almas a Deus. Que vossa espada afaste definitivamente o inimigo de nossa salvação, e
gozaremos convosco a possessão eterna da infinita Beleza. Amém.
BENÇÃO DA CASA
Visitai Senhor, nós vos pedimos esta casa e afastai para longe dela toda a influência
do espírito maligno. Que os vossos Santos Anjos, aqui habitem, para nos guardarem
sempre em vossa paz. E que vossa benção esteja sempre conosco. Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
ORAÇÃO para Antes da MISSA
Vinde Espírito Santo, enchei os corações de Vossos fiéis e acendei neles o fogo do
Vosso amor, enviai o Vosso Es-pírito e tudo será criado e renovareis a face da Terra.
Ore-mos: Deus que instruístes os corações de Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo
fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos
sempre de sua Consolação, por Cristo, Senhor Nosso.
Amém.
Espírito Santo de Deus, enchei minha alma de Tua luz e que sejas Tu a
encher-me de fervor nesta oração suprema.
- São Miguel Arcanjo defendei-nos nos combates, sede nosso refúgio contra as ciladas e
as tentações do derrota-do. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e Vós Prín-cipe da
Milícia Celeste precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos rebeldes que andam
pelo mundo para perder as almas. Amém.
ORAÇÃO para Antes da COMUNHÃO
São Miguel vos agradeço pela santa companhia e de meu anjo da guarda, pelos anjos
que me acompanham à mesa da comunhão e por tanta bondade. Mãezinha muito amada,
ensina-me a receber Jesus...Vem Jesus, vem ficar comigo e em mim, hoje e para
sempre...
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
Ficai comigo, Senhor, porque Vossa presença me é ne-cessária para não Vos esquecer.

Bem sabeis quão facilmente Vos abandono. porque sou fraco e preciso da Vossa fortaleza para não cair tantas
vezes.
Ficai comigo, Senhor, porque sois minha vida e sem Vós, me esmorece o fervor e sem
Vós me acho em trevas.
Ficai, Senhor, comigo para me mostrardes a Vossa von-tade, para eu ouvir a Vossa voz
e seguir-Vos.
Ficai, Senhor, comigo porque desejo amar-Vos muito e estar sempre em Vossa
companhia.
Ficai comigo, Senhor, se quereis que eu Vos seja fiel. Ficai comigo, Jesus, porque minha
alma, conquanto seja paupérrima, todavia quer ser para Vós uma habitação de
consolação, um ninho de amor.
Ficai, Jesus, comigo, porque sem Ti o pecado me assola e eu O ofendo sem desejar,
sem Ti não tenho coragem de viver a minha fé... E é preciso redobrar minhas forças para
não desfalecer no caminho e para tal preciso de Vós.
Ficai comigo Senhor, porque inquietam-me as trevas, as tentações, a aridez, as cruzes,
as penas, e oh! Como pre-ciso de Vós, meu Jesus, o tempo inteiro, por causa da vida e
dos perigos.
Fazei que eu Vos conheça como Vos conheceu São Francisco e todos os outros que
são Teus e não tiveram a graça de conviver contigo quando estivestes na Terra. Que a
união eucarística seja luz que dissipa as trevas, a força que me sustenta e a única
felicidade verdadeira do meu coração.
Ficai, Senhor, comigo, porque ao chegar a morte quero estar unido a Vós, senão pela
santa comunhão, ao menos pela graça e pelo amor.
Ficai, Jesus, comigo; não Vos peço Vosso divino consolo, pois não o mereço, mas o
Dom da Vossa Santíssima pre-sença, oh sim, Vo-lo peço!
Ficai, Senhor, comigo! Busco somente a Vós, o Vosso amor, a Vossa graça, a Vossa
vontade, o Vosso Espírito, porque Vos amo e não peço recompensa alguma senão o
aumento de amor. Aumento da fé profunda neste amor. Amar-Vos com perfeição hoje e
por toda a eternidade.Fazei de mim, oh Cristo amado, Teu instrumento, porque assim
desejo ser. Assim seja.
ORAÇÃO FINAL
Que esta paz esteja em meu lar e nas pessoas que eu encontrar. E a bênção do Senhor
me acompanhe sempre. Amém
PROMESSA AO ANJO DA GUARDA
SANTO, SANTO, SANTO, SENHOR DEUS DO UNIVER-SO. O CÉU E A TERRA
PROCLAMAM A VOSSA GLÓRIA
Ajoelhados perante a vossa Majestade, Vos agradece-mos, ó Deus, terdes colocado a
nosso lado, um Compa-nheiro celeste, que nos conduz segundo a vossa Vontade, nos
guia para Honra vossa, e nos manifesta o vosso Amor. Prometemos aqui, na vossa
Presença, amar este nosso Companheiro, como um Irmão, e obedecer-lhe, quando ele
falar à nossa consciência. Ele há de conduzir-nos, com segurança, à Pátria celestial.
Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso, tomai a minha mão, e colocai-a na mão do meu
Anjo, traçando sobre elas o sinal da Redenção, como bênção para nossa Salvação. Em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
ORAÇÃO (de Santo Afonso de Ligório ao Glorioso Santo António de
Pádua
(Para obter virtudes santas)
Deus vos salve, meu glorioso Santo António, sacrário do Divino Espírito Santo,
alcançai-me dele os dons e auxílio de sua graça. Deus vos salve, meu glorioso Santo

António, amantíssimo filho de Maria, fazei-me também digno filho de tão soberana Mãe.
Deus vos salve, meu glorioso Santo António, reclinatório de Deus Menino, consegui-me
a inocência daquela idade.
Meu glorioso e amabilíssimo Santo António, eu vos ofere-ço esta oração em honra e
veneração de vossas heróicas virtudes e santidade admirável; e vos peço humildemente
me alcanceis de Deus e Senhor Nosso, e de Sua Mãe Ma-ria Santíssima com quem
valeis tanto, uma resolução fir-míssima de seguir os vossos exemplos, e imitar as vossas
ações, para que, dirigindo os passos de minha vida pelos da vossa santíssima, caminhe
seguro neste vale de lágri-mas á eterna felicidade.
Também vos rogo me consigais do mesmo Senhor, o re-médio de todas as minhas
necessidades, assim espirituais, como corporais. Por vosso meio espero alcançar estes
be-nefícios do Altíssimo, e fico mui segura de que não faltareis com a vossa proteção a
quem como eu confia tanto no vosso amparo. Com ele vos peço, me valhais também na
hora de minha morte, para que, saído com vitória dos com-bates infernais, e livre o meu
espírito das prisões desta mortal vida, vá lograr para sempre a perfeita liberdade dos
filhos de Deus, gozando da sua vista em vossa companhia. Amém
ORAÇÃO POR UMA MORTE SANTA
Ó Deus, que condenando-nos a morte, nos ocultastes a hora e o momento dela, fazei
que vivendo eu em justiça e santidade todos os dias da vida, possa merecer a graça de
sair deste mundo em vosso santo amor, pelos merecimen-tos de Nosso Senhor Jesus
Cristo, que convosco vive e reina em unidade do Espírito Santo. (indulgência plenária
uma vez cada mês a escolher, recitando-a cada dia, na condição de se Ter
confessado e comungado e rezar por intenção do Santo Padre.)
ORAÇÃO PELAS ALMAS DO PURGATÓRIO.
Senhor Todo Poderoso, que pelo amor que tendes aos homens, vos dignastes revestir
carne humana, viver nas privações, sofrer uma dolorosíssima paixão, e enfim morrer
na cruz, Ah! Por tantos merecimentos que nos alcançastes com o vosso preciosíssimo
sangue, peço-vos voltais um olhar piedoso aos tormentos que no Purgatório padecem
aquelas santas almas; elas saíram deste vale de pranto na vossa graça e sofrem agora os
ardores daquelas chamas para pagar as dívidas que ainda têm para com a vossa divina
justiça.
Aceitai pois, ó piedosíssimo Senhor, as orações que por elas humildemente vos
ofereço; tirai-as daquele tenebroso cárcere e chamai-as à gloria do Paraíso.
Recomendo-vos de modo particular as almas dos meus parentes, dos meus benfeitores
espirituais e temporais, e especialmente as almas a quem eu tenha podido ser ocasião de
pecado com o meu mau exemplo.
Virgem Maria Santíssima, mãe piedosa, consoladora dos atribulados, intercedei vós por
aquelas almas, afim de que pela vossa poderosíssima intercessão voem a fruir o Paraí-so
para elas preparado Ato heróico de caridade em sufrá-gio das almas do purgatório. Meu
Deus, em união com os merecimentos de Jesus Cristo e de Maria, ofereço-vos em favor
das almas do Purgatório todas as minhas obras satis-fatórias e as dos outros a mim
aplicadas durante a vida, na ocasião da morte e depois de minha morte. (Pio IX, com os
Decretos de 10 de Setembro de 1.852 e de 20 de novembro de 1854, concedeu aos
que fazem este Ato:
1-Aos sacerdotes o altar privilegiado quotidiano.
2-A todos os fiéis, a indulgência plenária para os defuntos cada vez que comungam e em
cada Segunda feira participando do Santo Sacrifício da Missa pelos mesmos, devendo
visitar em ambos os casos alguma igreja e rezar pelas intenções do Santo Pontífice.
3-Quem não pudesse participar da Santa Missa na Segunda-feira, poderá aplicar ao
mesmo fim a Missa do Domingo ou outra de preceito
4-Se alguém não puder comungar, poderá ser ela comutada em outra obra de piedade

pelos confessores autorizado pelo Ordinário
5-Para todas as indulgências já concedidas ou que hão de ser concedidas no futuro são
aplicáveis aos defuntos.
RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO BATISMO.
Reza-se o Credo e em seguida: Creio firmemente em todas as verdades contidas neste
Símbolo dos Apóstolos. Creio em geral tudo o que Deus revelou e nos ensina pela sua
Santa Igreja Católica Apostólica Romana.
Creio em particular que Nosso Senhor Jesus Cristo esta presente no Santíssimo
Sacramento do Altar tão real e per-feitamente como está no Céu.
Renuncio a satanás, as suas pompas e as suas obras. Prometo guardar os
mandamentos de Deus e os preceitos de sua Santa Igreja. Prometo viver e morrer na
santa fé católica. Amém.
ATO DE FÉ
Eu creio firmemente que há um só Deus em três pesso-as realmente distintas, Pai,
Filho e Espírito Santo; que dá o Céu aos bons e o inferno aos maus para sempre. Creio
que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para salvar -nos e que ao
terceiro dia ressuscitou. Creio tudo o que mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica,
Apostólica Romana, porque Deus, verdade infalível lho revelou. E nesta crença quero
viver e morrer.
ATO DE ESPERANÇA
Eu espero meu Deus, com firme e confiança, que, pelos merecimentos de meu Senhor
Jesus Cristo, me dareis a salvação eterna e as graças necessárias para consegui-la,
porque Vós, sumamente bom e poderoso o haveis prometi-do a quem observar os Vossos
mandamentos, como eu proponho fazer com o vosso auxílio.
ATO DE CARIDADE
Eu Vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois
infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo que vos ofender. Por amor de Vós
amo ao meu próximo como a mim mesmo.
ATO DE CONTRIÇÃO
Senhor meu Jesus Cristo, Deus e Homem verdadei-ro, Criador e Redentor meu,
por serdes Vós sumamente bom e digno de ser amado e porque vos amo e estimo so-bre
todas as coisas, pesa-me Senhor, de to o meu coração de vos Ter ofendido, pesa- me
também por Ter perdido o céu e merecido o inferno; e proponho firmemente, ajudado com
os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nun-ca mais vos tornar a ofender e
espero alcançar o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém
ORAÇÃO PARA ANTES DO TRABALHO
Abençoai, Pai celeste, o trabalho que estou para iniciar; que o vosso Espírito
Santo me ilumine, inspire e oriente e a vossa graça me ajude a tudo realizar em espíri-to
de amor e serviço, para honra e glória do vosso nome e pelo bem dos meus irmãos.
Maria, mãe de Jesus e minha mãe, intercedei por mim. Santo Antônio, rogai por nós.
Amém.
ORAÇÃO APÓS O TRABALHO
Graças vos dou, meu Deus, pelo vosso Espírito Santo e pela ajuda que me
concedestes no trabalho que tive a ale-gria de fazer. Eu ofereço a vós e vos peço que
todos os meus esforços visem sempre e cada vez mais à vossa gló-ria e ao bem dos
meus irmãos. Por Jesus, Maria e Santo Antônio. Amém.
ORAÇÃO DA CRUZ
Deus Vos salve, Cruz Bendita. Santificado quem te mor-reu para nos salvar, cujos

braços sempre abertos, simboli-zam a infinita misericórdia do Redentor.
Minha Senhora da Conceição, Vós fosse aquela senho-ra, de manco seria manco Se
houver alguma sentença con-tra mim, ou contra àqueles a quem eu amo, Vos peço que
seja transformada em bem, pela Sagrada Morte e Paixão do Senhor Jesus Cristo, Amém.
ORAÇÃO DA NOITE
Senhor, eu te dou graças porque estás presente em mim, nas pessoas que amo, na
Igreja e no mundo inteiro. Agra-deço-te por tudo o que me aconteceu neste dia e por todo
o bem que se realizou no mundo.
Peço-te perdão porque não fui capaz de amar todas as pessoas como Tu amas, nem me
coloquei a serviço dos outros, especialmente dos mais pobres, sem esperar ne-nhuma
recompensa.
Perdoa, também, Senhor, todos aqueles que hoje só vi-veram para si mesmos e te
desprezaram na pessoa dos doentes, dos velhos, das crianças indefesas, daqueles que
não tem proteção alguma.
Faze, Senhor, que estes que sofrem tantas injustiças en-contrem alguém que se
interesse por eles, que os defenda e os ajude até que os homens aprendam a viver como
ir-mãos.
Que o teu mandamento do amor seja vivido por todos e que acabem a exploração, as
injustiças, as guerras e toda a ganância que divide e escraviza tanto as pessoas.
Aben-çoa o meu repouso, Senhor, e que amanhã eu acorde para uma vida nova sendo
um instrumento do teu amor. Amém.
ORAÇÃO PARA ALCANÇAR
OS DONS DO ESPÍRITO SANTO
Vem, Espírito Santo, enche os corações de teus fiéis e acende neles o fogo de teu
amor! Ó Espírito Santo, conce-de-me o dom do Temor Deus, para que eu sempre me
lembre, com suma reverência e profundo respeito, da tua divina presença; trema com os
mesmos anjos, diante de tua divina majestade, e nada receie tanto como desagradar a
teus santos olhos.
Espírito Santo, concede-me o dom da Piedade, que me tornará delicioso o trato e o
colóquio contigo na oração e me fará amar a Deus, com íntimo amor, como a meu Pai, a
Maria Santíssima como a minha Mãe e a todos os ho-mens como a meus irmãos em
Jesus Cristo.
Espírito Santo, concede-me o dom da Ciência, para que eu conheça, cada vez mais,
as minhas próprias misérias e fraquezas, a beleza da virtude e o valor inestimável da
al-ma; e para que sempre veja claramente as ciladas do de-mônio, da carne e do mundo,
a fim de poder evitá-las.
Espírito Santo, concede-me o dom da Fortaleza, para que eu despreze todo o respeito
humano, fuja do pecado, pratique a virtude com santo fervor e afronte com paciên-cia, e
mesmo com alegria de espírito, os desprezos e preju-ízos, perseguições (e a própria
morte), antes de renegar, por palavras ou por obras, a meu amabilíssimo Senhor e
Salvador Jesus Cristo.
Espírito Santo, concede-me , o dom do Conselho, tão necessário em tantos passos
melindrosos da vida, para que sempre escolha o que mais te agrade, siga em tudo a tua
divina graça e, com bons e carinhosos, conselhos, so-corra ao próximo.
Espírito Santo, concede-me o dom da Inteligência, para que eu, alumiado pela luz
celeste de tua graça, bem enten-da as sublimes verdades da salvação, a doutrina da
santa religião.
Espírito Santo, concede-me o dom da Sabedoria, a fim de que eu, cada vez mais,
goste das coisas divinas e, abrasado do fogo de teu amor prefira com alegria as coisas do céu a tudo que é mundano,

e mau, a para sempre a Jesus, sofrendo tudo neste mundo por seu amor.
Vem, Espírito criador, visita-me e enche meu coração, que tu criaste com a tua divina
graça. Vem e repousa sobre mim, Espírito de Sabedoria e Inteligência, Espírito de
Con-selho e Fortaleza, Espírito de Ciência, de Piedade e de Temor de Deus. Vem,
Espírito!
RAZÕES BÍBLICAS PARA SER DIZIMISTA
- Porque o dízimo é santo. (Lv 27,30-32)
- Porque quero ser participante das grandes bênçãos (Ml
3,11-12)

- Porque amo a obra de Deus na face da Terra (Ml 3,10)
- Porque quero ser abençoado (Ml 3,9)
- Porque não ficarei devendo a Deus (Lv 27,13-31)
- Porque Deus é o dono de tudo. (Sl24;Ag2,8)
- Porque serei participante da casa de Deus (Dt 14,23)
- Porque é mais aventurado dar do que receber (At 20,35)
- Porque Deus ama quem dá com alegria (2Cor 9,7)
- Porque tudo vem das mãos de Deus (1Cor 29,14)
- Porque não quero ser avarento (1Tm 6,10)
- Porque meu tesouro está nos céus (Mt 6,19-21)
- Porque tudo o que peço, recebo (Mt 7, 7-9)
- Porque receberei de Deus com redobrada medida (Lc 6,3)
- Porque a minha descendência não mendigará o pão (Sl
37,25)

- Porque Deus diz: “Fazei prova de mim”. (Ml 3,10)
- Porque meu salário não será pago em bolsa furada (Ag 6)
Porque também é de minha responsabilidade o sustento da Igreja (Ml 3,10)
- Porque quero ter a consciência tranqüila (1Tm 1,19)
- Porque suprirá toda necessidade (Fl 4,19)
Por isso, “faça a experiência do dízimo e verá como der-ramo minhas bênçãos sobre
você, muito além do necessá-rio” -diz o Senhor ao Profeta Malaquias (3,10)
ORAÇÃO A SÃO LUIZ GONZAGA.
(Para ser preservado do pecado)
Ó S. Luiz Gonzaga de angélicos costumes eu vosso in-digníssimo devoto vos
recomendo singularmente a castida-de da minha alma e do meu corpo. Rogo-vos por
vossa angélica pureza intercedais por mim ante Cordeiro Imacu-lado, Jesus Cristo, e a
sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria das virgens, e me preserveis de todo pecado mortal.
Não permitais que eu seja manchada com nódoa alguma de impureza, e quando me
virdes na tentação ou perigo de pecar, afastai de meu coração todos os pensamentos e
afectos imundos e despertando em mim a lembrança da eternidade e de Jesus Cristo
Crucificado, imprimi profun-damente no meu coração o sentimento do santo temor de
Deus e inflamai-me do amor divino, para que imitando vos aqui na terra, mereça gozar de
Deus convosco lá no Céu. Amém.

ORAÇÃO PELOS SACERDOTES
ORAÇÃO DE FORTALECIMENTO PARA OS SACERDOTES
Meu Deus e Pai no Céu, aquela noite no jardim das Oli-veiras, vosso filho disse a Pedro:
“Você acha que Eu não posso apelar para Meu Pai, que prontamente enviará mais do que
doze legiões de anjos para minha defesa?(Mt 26,53) Pai, pedimos a Vós agora: enviai essas
doze legiões de anjos com cálices de fortalecimento, no Gethsemane, da Santa Igreja, para

defender e assistir nossos sacerdotes, que, fortalecidos pelo poder e presença desses anjos,
pos-sam realizar fielmente suas missões sacerdotais. Amém.

PELA SANTA IGREJA E PELOS SACERDOTES
Ó meu Jesus, eu imploro a Vós em nome de toda a Igreja; concedei-lhe amor e a luz de
Vosso Espírito e dai poder às palavras dos sacerdotes, de maneira que os corações
en-durecidos, possam ser trazidos ao arrependimento e retor-ne a vós, ó Senhor. Senhor,
dai-nos santos sacerdotes; mantende-os, Vós próprios na santidade. Ó Divino e Gran-de
Sumo Sacerdote, possa o poder de Vossa misericórdia acompanha-los a todos os lugares
e protege- los das arma-dilhas do demônio e de armadilhas que estão continuamen-te
sendo colocadas para as almas dos sacerdotes; Possa o poder de Vossa Misericórdia, ó
Senhor, tocar e desfazer tudo aquilo que posas manchar a santidade dos sacerdo-tes,
pois Vós podeis fazer todas as coisas. Eu peço a Vós, JESUS, uma bênção especial e luz
para os sacerdotes a quem eu farei minha confissão durante a minha vida. A-mém (Santa
Faustina).
AÇÃO DE GRAÇAS E INTERCESSÃO
PARA OS SACERDOTES
Senhor Jesus, Vós escolhestes Vossos sacerdotes entre nós e os enviastes para fora
para proclamar Vossa palavra e agir em Vosso Nome. Por tão grande oferta à Vossa
Igre-ja, rendemos-lhe graças e louvores, pedimos-lhe enche-los com o fogo de Vosso
Amor, que seu ministério possa reve-lar Vossa Presença na Igreja. Uma vez que são
vasos ter-restres, oramos para que Vossa força brilhe através de suas fraquezas. Na sua
aflição não deixeis nunca, que se-jam esmagados; nas suas dúvidas que se desesperem;
na tentação, que sejam destruídos, na perseguição, não os abandoneis. Inspirai-os,
através da oração, a viver cada dia, o mistério de Vossa Morte e ressurreição. Em tempos
de fraqueza, enviai Vosso Espírito e ajudai-os a louvar Vosso Diviníssimo Pai e orar para
os pobres pecadores. Pelo mesmo Santo Espírito, colocai Vossa palavra em seus lábios e
vosso amor em seus corações para trazer boas
novas aos pobres e cura aos corações despedaçados. E possa o amor de Maria, Vossa
mãe, ao discípulo a quem amastes, ser o vosso presente a cada sacerdote. Fazei com
que ela, que vos formou em sua imagem humana, possa formá-lo em Vossa imagem
Divina, pelo poder de Vosso Espírito, para a glória de Deus Pai. Amém.
A CONDUTA NA SANTA MISSA E NA ADORAÇÃO
1 - A Santa Missa começa na sua intenção de ir à missa, por isso todo cuidado é
necessário, saia de casa em reco-lhimento, evite discutir, aborrecer-se, cale-se se for
neces-sário.
2 -Igreja - lugar de oração e de cura. SILÊNCIO. Respeite-mos a casa de Deus. Lá no
altar está o sacrário. A luzinha é o sinal da presença de Jesus, o Deus vivo. Missa é
ora-ção, a mais perfeita, você não deve ir a Missa para ficar só conversando com o outro
e sim com Deus, deixe o assunto para após a missa.
3-Ao entrar na Igreja, vá primeiro falar com o dono da casa, Jesus no Sacrário.Depois é
que reze para os santos de sua devoção, os santos o amarão mais por esse gesto com
certeza.
4-Não atrapalhe, com sua conversa, as pessoas que estão em oração. Se for muito
necessário, fale baixinho. Porque ficamos em silêncio somente quando o padre está na
Igre-ja?
5-Desligue o celular ao entrar na Igreja. Não seja indelicado com Deus.
6-Genuflexão (ajoelhar) - Ao entrar na Igreja dobramos o joelho direito até tocar o chão.
Ao fazer a genuflexão não precisa fazer o sinal da cruz, somente incline a cabeça
res-peitosamente. Fazemos genuflexão com um só joelho dian-te do Sacrário e com os

dois joelhos diante de Jesus no Ostensório.
7-Sinal da cruz - Ao fazer o sinal da cruz nós colocamos a nossa vida debaixo da
proteção de Deus e passamos a agir com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Não faça de qualquer jeito, pense na Ssma Trindade. Faça o sinal da cruz, corretamente.
Há pessoas que nem fazem direito a cruz: fazem uma caricatura, como se estivessem
espan-tando moscas. Fazem com vergonha de serem vistos. Não tenha vergonha de
Cristo aqui, quer que Jesus tenha ver-gonha de você quando tiver que prestar contas ao
Pai? Não se beija a ponta da mão.
8- No momento que você recebe a comunhão, lembre-se; Jesus está em você. Então não
precisa fazer o sinal da cruz. Nem se ajoelhar diante do Sacrário, Jesus está dentro de
você, se coloque em oração com Ele.
9- Não se faz o Sinal da Cruz junto com a oração Glória. Porque proclamamos Jesus
ressuscitado.
10-O mais importante na oração não é o que dizemos a Deus, mas o que Deus tem a nos
falar. Por isso a impor-tância de estar em silêncio para ouvir o que Deus tem para nos
dizer. Vá a Igreja um pouco antes de começar a Missa, mas não para conversar com a
pessoa do lado (atrapa-lhando outras que estão em oração), mas para se colocar em
clima de oração. Reze a oração do Espírito Santo, do Anjo da Guarda e o Pequeno
Exorcismo de São Miguel, para poder estar espiritualmente pronto para partilhar o Milagre
da Transubstanciação, a partilha do amor. Inicie suas orações agradecendo a Deus pela
sua vida. Agradeça a Deus por seu amor por você, por nós, por coisas que parecem
diariamente simples como ver, tocar nas pessoas, se alimentar.
11- Não vá à Igreja para criticar as falhas humanas: o pa-dre, o canto desafinado, as
pessoas etc. Faça seu encontro pessoal com a Graça de Deus para não sair de lá do
jeiti-nho que entrou.
12 – A missa se divide em duas partes, a primeira é a Liturgia da Palavra e a
segunda é a Oração Eucarística, por isso é importante assistir a missa por inteiro,
não saia antes do padre e nem comungue sem assistir a missa por inteiro.
13-Proclamação da Palavra - Peça para o Espírito Santo te ajudar a receber a Palavra. A
proclamação do Evangelho não pode ser dividida com nada: barulho, distração,
con-versas, etc. É Jesus, em pessoa, se coloca diante de nós para falar daquilo que mais
nos interessa. Ao três peque-nos sinais da cruz; na fronte, na boca, e sobre o coração,
indicam que Cristo deve reinar em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossa
vida.
14- Só existe a missa por que Deus nos deu o Padre.
Existem muitos lugares em que não há padres, e todos passam muito tempo sem a Santa
Missa e a Eucaristia, não murmure contra os Padres, pois estará murmuran-do
contra Deus que os ungiu e consagrou, e o Salmo é claro ao dizer da punição àqueles
que tocam nos con-sagrados ao Senhor, reze por eles para que possam se fortalecer
na fé e na missão que Deus os confiou
15 –Homilia (Sermão) - Reze para que o padre se abra ao Espírito Santo e que suas
palavras toquem o coração do povo. Não leve em conta a pessoa do padre, em si, com
seus defeitos, mas o próprio Cristo, e acima de tudo enten-da seu sacerdote e busque
amá-lo, pois foi ele quem Jesus escolheu para se transubstanciar para chegar até você,
ame-o, reze por ele e o proteja também, pois assim estará protegendo Jesus Eucaristia.
16 -Ofertório - Colocamos na cesta a nossa oferta para conservação e manutenção da
casa de Deus. Não é esmo-la. Deus não é mendigo: é o Senhor de nossa vida. Sinal de
retribuição a tantos benefícios que dele recebemos. An-tes convém que alertemos
também quanto ao dízimo, re-conhecimento de que se temos é porque Deus nos deu,
não devemos roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas, como está escrito na Bíblia dito
pelo Senhor ao profeta Ma-laquias. "O ATO DO OFERTÓRIO É A HORA EM QUE O
PADRE NO LUGAR DE CRISTO SE OFERECE AO PAI pelos FIÉIS".

17 - Na Consagração - O pão e o vinho são transformados no Santíssimo Corpo e no
Santíssimo Sangue de Jesus. Neste momento E IMPORTANTE A PROFUNDA
ADORA-ÇÃO. Se não puder ajoelhar fique sentado para não atrapa-lhar o irmão de
assistir. Quando terminar não permaneça de joelhos, levante-se, pois este ato significa
que você está assumindo com Jesus Cristo o dever de cuidar do reino Dele pregando seu
Evangelho.
Aproveite este momento olhe para o Corpo de Cristo..., olhe para o cálice que contém o
Sangue Precioso de Cris-to..., enquanto o padre eleva-os incline a cabeça no mo-mento
em que o padre ajoelhar-se.
18 -Quando rezamos a Oração Eucarística é o momento mais sublime de Deus em nós,
pois é o Espírito Santo quem reza em nós ao Pai, por isso não fique desanimado, pense
na obra maravilhosa que Deus faz em você, pois somente quem é sacrário vivo de Deus
pode repetir as pa-lavras com fé, por isso preste atenção procure não se dis-trair, é a obra
do Espírito Santo te curando e libertando. Se você não pode ajoelhar-se no momento da
consagração, então, fique sentado. Ficando em pé, quem estiver atrás de você não verá
este momento.
19-Quando o padre fala... Por Cristo, Com Cristo, Em Cris-to... não fale junto, pois só o
sacerdote tem autoridade espi-ritual para falar tais palavras.
20 -O Amém é que deve ser dito por nós com força e de-terminação para concordarmos
que Jesus é nosso Senhor. 21-O mesmo acontece na hora de rezar pela paz. “Disses-tes
ao vossos apóstolos Eu vos deixo a paz...É só o Padre
que tem autoridade para rezar isso, pois ele age In Persona Christi - na Pessoa de Jesus.
22 -Saudação da paz - Não é ocasião social, ocasião para percorrer toda a Igreja e
conversar com os amigos. Trate igualmente a todos, sem desprezar ninguém; que a
sauda-ção da paz não seja mera formalidade, com a frieza da ponta da mão, seja um
gesto de carinho, mas com as pes-soas próximas ao local onde estiver aos demais um
aceno, um sorriso.
23-Comunhão - Para comungar é preciso estar na graça de Deus (sem pecado grave) e
em jejum (sem comer e sem beber pelo menos 01 (uma)hora antes da comunhão).
24-A Igreja permite que se receba comunhão na mão des-de o Concílio Vaticano II, quando
somente for na espécie de pão, nunca quando corpo e sangue. Porém, observe-mos o zelo
que o sacerdote e os ministros tem ao tocar em Jesus, eles purificam (lavam) suas mãos
antes e depois de tocar em Jesus, num cuidado extremo, e as pessoas vêm da rua onde
tocaram em várias coisas e às vezes até com as mãos manchadas de tinta para receber
Jesus... Esta é mesmo a melhor forma de rececê- lo? Lembre-se que Jesus está em cada
pequeno pedaço da hóstia como um espelho quebrado pode também refletir nossa imagem
por inteiro. Você pode receber Jesus nas mãos, mas se elas estiverem “prontas”. Você pode
receber a comunhão na mão, mas lembre-se de buscar com que estejam ao menos limpas.
25 - Imagine JESUS entregando-lhe Seu Próprio Corpo. Não veja o padre ou o ministro,
veja JESUS. Comungue na frente do padre ou do ministro. Não pode sair com o Corpo de
Jesus na mão e comungar andando. E não há diferença de Jesus que vem das mãos do
Padre ou das mãos do diácono ou dos ministros. Jesus fica muito triste se sentir em você
o preconceito, afinal eles também foram escolhi-dos para a função que exercem em Deus.
26-Valorize a Eucaristia. Lembre-se: na Hóstia está o Cristo inteiro e vivo, com seu corpo,
sangue, alma e divindade. (Cuidado com cabelos soltos na patena, se possível
pren-da-os ou segure- os, e também cuide de aproximar-se do cálice o suficiente para
não permitir que partículas caiam)
27-Não tem sentido uma pessoa comungar por alguém. Ex: comungar pelo esposo
falecido ou pelo filho que não vai à Igreja. É mais ou menos como alguém almoçar por
outra pessoa. O certo é rezar pela outra pessoa, oferecer a San-ta Missa.
28-Não se diz amém ao fim da Oração do Pai Nosso durante a Missa, pois ela
continua até o encerramento pelo sacerdote, pouco antes do abraço da paz.

29-Depois da comunhão feche os olhos, concentre-se em Jesus, agradeça, converse com
Ele.
30 -Benção final - Ao receber a benção final, incline a ca-beça, pois lá no céu o Pai
confirma a bênção do sacerdote. Não fique distraído. É a bênção de DEUS que está
sendo dada para você. Aproveite este momento precioso.Esta missa o sustentará
espiritualmente
31-Terminando a missa espere o padre sair, para depois você sair da Igreja.
32 -Benção do Santíssimo - Se você não pode ajoelhar-se, fique SENTADO. Ficando em
pé, as pessoas que estive-rem atrás de você não poderão contemplar o Santíssimo. Elas
não enxergarão.
33-Para quem recebe a Eucaristia - Não receba o Senhor de qualquer modo, não o pegue
de qualquer jeito. Quem comunga recebendo o Corpo Precioso do Senhor na mão, deve
abrir a mão esquerda e colocar a mão direita por bai-xo. A mão fica como uma concha.
Receba o Corpo de Je-sus com muito amor, com cuidado para não cair.
34-Imediatamente pegue o Corpo de Jesus com a mão direita Se você vai a missa de vez
em quando, não co-mungue quando for sem ter confessado. Você estará
pecando, exceto se sua intenção foi confessar e por algu-ma situação alheia a sua
vontade não pode, você se não estiver em pecado mortal comunga e assim que possível
imediatamente se confesse. Valorize a Eucaristia. Não brinque com este sacramento. É
MUITO IMPORTANTE A
RESPONSABILIDADE COM JESUS.
35 – Muitos santos amavam a Santa Missa porque possuí-am um coração humilde e
orante, e viam que o céu inteiro se abria sobre o altar e lá estava Deus Pai, assistindo a
tudo, a hora em que o padre eleva o cálice e colhia o san-gue do peito aberto de Jesus na
Cruz, e na hora em que eleva a Eucaristia, Jesus entra por inteiro nela pela
tran-substanciação, e foram muitos e muitos que assistiram com olhos do céu este
milagre que acontece todos os dias, não o troquem por nada desde mundo, por favor.
OBS: 1 - O Cristão deve ter consciência de que ter devo-ção a um santo é imita- lo em sua
busca de viver o Evange-lho, e que se recebeu uma graça foi pela intercessão do santo a
Deus, mas é Jesus quem concede a graça.
2 - Outra coisa muito importante o cristão não deve ter é superstição, por isso não passe
“correntes de oração”, se oração é um ato de amor para com o Senhor, como se po-de
obrigar ou fazer medo no irmão, rasgue e reze por quem ainda não está plenificado em
Deus.
3 – Se você já esteve em algum grupo, pastoral, ou movi-mento e deixou de ir,
encontrando desculpas de como está certo em agir assim, ou como foi incompreendido,
ou como pouco se importaram, convém que você repense que Jesus é manso e humilde
de coração, e Lúcifer cheio de orgulho que leva ao pecado e a morte, ao deixar o seu
movimento, pastoral ou grupo com quem você mais se pareceu? Ainda quer ter razão?
Ou é melhor olhar prá dentro de você e descobrir se a humildade de Cristo, ainda
tem lugar para morar? Experimente perdoar e se sentir perdoado, pois quando você
saiu, não se magoou sozinho.Com certeza você seria recebido de braços abertos, pois onde há mais de um em oração, Jesus
está entre eles e assim o amor que sempre acolhe. Mas, procure fazer corretamente a
sua parte, em vez de ver o erro do outro, quem sabe não foi o seu?
4 - E por fim, Deus deu dons a você porque Ele tinha um plano para a sua vida na obra
Dele, ocorre que muito pou-cos se põem à disposição, existe sempre alguém que aca-ba
se sobrecarregando de trabalho até a exaustão porque ninguém oferece sua ajuda, e
muitas vezes falam: Se você tivesse pedido ajuda... irmãozinho não espere que te
pe-çam, traga seu dom de serviço e ajude, será bem vindo. Peça ao Senhor um espírito
de coragem, coloque-se a dis-posição, e sentirá a alegria da paz partilhada.
EXPERI-MENTE.

Bibliografia: A MISSA PARTE POR PARTE - Pe. Luiz Ce-chinato Ed. Vozes – A CURA
PELA MISSA - Robert De-grandis, SSJ - Ed. Loyola
Hoje não há nada mais urgente que a conversão. Com Jesus tudo, sem Maria,
nada!
Deus Ama Você! Não Se Esqueça Disso!

ADORACÃO DA SANTA CRUZ
Oração Inicial
Geralmente efetuada por algum membro do grupo ou da casa onde está sendo feita a
Adoração
“O homem foi criado para adorar a Deus ...Mas somente um coração humilde e orante é
capaz de entender os mis-térios do Altíssimo ... Sejamos adoradores fiéis do Santís-simo
e da Santa Cruz, através da qual, vertendo o seu sangue remiu o mundo e nos permitiu o
céu, segundo a nossa fidelidade e amor.”
Grupo de Oração Milícia de São Miguel CÂNTICO
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
- Que este lar seja abençoado, pois ao receber os filhos de Deus em seu Santo Nome, é a
ele mesmo que acolhe. - Nós Te adoramos, ó Cristo, e Te bendizemos! - Porque pela
Santa Cruz remistes o mundo. [www.arcanjomiguel.net]
Jesus, prostro-me, diante da tua Cruz, sobre a qual mor-reste por meu amor. Pela Cruz
nos mereceste a salvação eterna e abriste o caminho da reconciliação e da paz na Terra.
Agradeço- Te ó Jesus, pela Tua Cruz e por tê-la carregado com amor!
Jesus, confesso logo que não consigo entender, por que Tu deverias sofrer. Por isso,
e com maior razão ainda, é que eu agradeço a Tua cruz. Obrigado, por ter eu sido
marcado com o sinal da Cruz, desde o começo da minha vida. Foi no batismo que este
sinal de salvação ficou mar-cado para sempre na minha alma e no meu coração. Ape-sar
de não entender a Tua Cruz, Ela não é para mim sinal de loucura ou de escândalo, mas,
sinal de Teu amor e ca-minho de salvação. Senhor, Tua mãe fiel e corajosa, per-manecia
ao lado da Tua Cruz. Ouvia e guardava em Seu coração, as palavras que pronunciaste no
momento da Tua paixão e morte.
Agradeço-Te, ó Maria, porque também Tu carregaste a Cruz. Obrigado, porque
me convidou a ficar ao lado da Cruz e a Ela me consagrar: "Queridos filhos: Hoje em
dia, a cruz deve ser o centro de sua vida. Façam orações diante da Cruz, de modo
especial, pois dela emanam grandes graças. Consagrem-se à Cruz em seus lares. Não
ofendam a Jesus, nem à sua Cruz. Não blasfemem."
No começo desta adoração, ó Maria, acolhendo o Teu convite, consagro-me à Cruz.
Permanece comigo, agora e que esta consagração seja total!
Ó cruz, consagro-me a Ti. Renuncio a todo pecado que fiz contra Ti e a todo
pecado que o mundo está cometendo agora. Renego toda ofensa que fiz a Ti co-mo
a que os outros também Te fizeram. Envergonho-me, ó meu Jesus, de Ter pecado,
de Ter ofendido a Ti e ao Sinal de minha salvação. De hoje em diante, entre-tanto,
só pertencerei à Tua Cruz. Que Ela seja para mim o único sinal de esperança e
salvação.! Vamos perma-necer, um pouco, em silêncio diante da Cruz. Pai-Nosso,
Ave-Maria e Glória
CÂNTICO
A Tua Cruz, Jesus, não é um sinal mudo, mas um grito que chama ao perdão, a
unidade dos homens para com Deus Pai, o grito que chama à justiça e ao amor universal.
Tu não ficaste mudo sobre a Cruz. A dor não Te emudeceu nem se serviu de Ti como
instrumento de vingança. Pelo contrário, Tua boca abriu-se exatamente para invocar

perdão e amor, num momento tão difícil. Por isso, eu Te a-gradeço, pois que
perdoaste, no momento em que ti-nhas todos os motivos para condenar. Obrigado,
porque invocaste a Teu Pai perdão e misericórdia. Pai, a-gradeço- Te por teres
acolhido as súplicas de Teu Filho no momento em que Tua bondade foi colocada à prova,
devido aos sofrimentos de Jesus. Quanto Te agradeço ó Pai o Ter Jesus pronunciado:
"PAI PERDOA-LHES, PORQUE
ELES NÃO SABEM O QUE FAZEM!"
Ninguém, Jesus, menos ainda aqueles que preparavam a Tua morte, esperavam estas
palavras. Embriagados pelo ódio, envoltos pelas trevas, eles descarregaram sobre Ti toda
a sua cólera e Te pregaram na Cruz. Zombaram de Ti. Enquanto isso, Tu rezavas por
eles; para que não fosse levado em conta mais este pecado.
Faze, Senhor, que as Tuas palavras tenham um pro-fundo eco em meu coração.
No nosso íntimo, vamos sentir bem fundo estas palavras, antes de repeti-las : "Pai, perdoa-lhes, porque eles não
sabem o que fazem”.
Sinto Jesus, que em mim se despertam desejos de vingança. Ó crueldade humana! Tu
só fizeste o bem e eles Te retribuem desta maneira! Vejo, com muita dor, que isso é
possível. Dá-me o dom das lágrimas, para chorar diante da Tua Cruz, que simboliza
nossa maldade e nossa inclinação para o mal; que constitui também, o sinal de Teu amor
para conosco. [www.arcanjomiguel.net]
Ó Maria, Tu foste testemunha desses acontecimentos e ouviste as palavras de perdão
de Teu filho. Agradeço- Te, por teres aparecido mostrando a Cruz, enquanto
pronunci-avas as palavras:
PAZ, PAZ, PAZ! Quero que essas palavras encon-trem eco no meu coração. Que
elas promovam em mim o desejo de fazer penitência e de procurar a reconcilia-ção!
Permaneça, por algum tempo, em profundo recolhimento e peça perdão pelos seus
pecados, especialmente pelo ódio e intolerância que, porventura, encontrem em seu
co-ração.
Ó Jesus, por intercessão de Maria, peço-Te, nesta noite, a graça do perdão.
Perdoa-me pelos pecados que cometo consciente e inconscientemente. Cura-me de
minhas maldades, a fim de que o perdão e a paz pene-trem bem fundo no meu ser.
Pai Nosso, Ave- Maria e Glória.
CÂNTICO
Só na tua Cruz é que eu pressinto o Teu infinito amor. Tudo nos destes, a nós,
homens, teus irmãos. Amaste-nos até: a humilhação da morte. Penetraste nos mais
profundos mistérios do sofrimento humano. Teu sofrimento foi des-medido. Ainda que
abraçando a cruz com muito amor, a dor não Te foi poupada. Não posso dizer que Te foi
fácil perdoar, porque eras o filho de Deus. Não, não Te foi fácil,
porque, para Tua dor, não houve consolo, ninguém Te confortou. E este é o mais
trágico aspecto do sofrimento! Abandonado e só, Tu te sentiste impotente; daí a razão por
que de teus lábios partiu este clamor:
"
Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonaste?"
Ó Jesus, permite que estas palavras penetrem bem fundo no meu coração! Que
elas fiquem gravadas no âmago do meu consciente e inconsciente! Que
desper-tem, assim, e provoquem em mim a doação total ao Pai, porque, também por
nós, Tu bebeste o cálice da amar-gura e da solidão!
Repitam, conscientemente , as palavras de Jesus:
“Meus Deus, meu Deus, porque Me abandonaste?” Peço-te perdão, Jesus, por não
ser incondicional o
meu amor. Perdoa-me, por Ter eu procurado somente o meu consolo e
perguntado ao Pai: - Onde estás, Se-nhor? Porque não me ajudas e não me ouves ?
Perdoa-me por esta minha desconfiança, pois é mui-to superficial e sem

convicção minha prece, quando digo: "Seja feita a tua vontade..."
Rezo, agora, Jesus, por todos aqueles que choram, la-mentando seus
sofrimentos, mas que não duvidam do a-mor do Pai e, por isso, abandonam-se à Sua
vontade e bebem o cálice da amargura para salvação do mundo. Fa-ze com que, pelo
seu sofrimento, cresçam o amor e a confiança!
Rezo, também, ó Jesus, por aqueles que, devido à dor, perderam sua confiança
no Pai e, por este motivo, não re-zam mais, não se conformam com a vontade Dele,
vivendo angustiados e afastados de Deus e dos homens. Ó Jesus,
Tu experimentaste o sofrimento, por isso, Te peço: não os condenes mas oferece
ao Pai seus lamentos e sua dor, perdoando-lhes e restituindo a paz às suas almas.
Ó Maria, Mãe da consolação imediata, não pudeste con-solar Teu Filho, naqueles
momentos de grande sofrimento.
Não tinhas como fazê-lo e, sem nenhum desespero, como ocorreu em Nazaré repetiste
estas palavras:
"Eis, aqui, a escrava do Senhor, faça-se em mim, se-gundo a Tua palavra"... Ó
Maria, nas circunstâncias em que não soubermos ou não pudermos acolher a
vonta-de de Deus, e nos momentos em que nos sentimos a-bandonados e
incompreendidos, fica ao nosso lado, diante da Cruz, e dize em nosso lugar: "Pai,
eis-me a-qui! Eu Te pertenço, sou Teu!... Façamos profundo reco-lhimento e rezemos.
Pai Nosso. Ave-Maria... Glória...
CÂNTICO
Pai, diante da Cruz de teu filho Jesus, agradeço-te pelas palavras que Ele proferiu. Sei
que Tu as ouviste.
Ó Maria, obrigado porque acolheste, totalmente, a nova missão que Jesus Te confiou,
quando disse: "Mulher, eis aí o teu Filho!" Agradeço-Te, porque foi através do
sofrimento, que Teu coração amadureceu no amor, tão intensamente, que Teu Filho Te
confiou todos os homens, pelos quais deu vida na Cruz. Foi, por isso, Ó Mãe corajosa,
obrigado, porque não Te acovardaste diante da Cruz e da dor. Obrigado, por teres
merecido confiança tão grande... Procurem meditar as palavras : “Mulher eis aí o teu
filho!”
Meu Jesus, quanto alívio sentiste, ao ver tua Mãe carregando a própria cruz,
acompanhando-te, na "Via Crucis "!
Rogo- Te, agora, por todos os que se sentem sozinhos, por todos os que se fecham
em si mesmo e por aque-les que se acham abandonados.
Jesus, rezo, especialmente, pelas crianças abandonadas e por seus pais. Como só
pensam em si, esquecem-se daqueles que trouxeram ao mundo diante da Cruz e peço,
também, pelas crianças assassinadas pelas mães, antes de nascerem...
Ó Maria, sê a Mãe de todos nós. Sei que és fiel e não nos abandonarás, sei que és
corajosa, que sempre encontrarás palavras de conforto, nos sofrimentos, palavras de
alegria, na tristeza e palavras luminosas, nos momentos de trevas. Sei que, mesmo
não pronunciando palavras, ainda assim, serás Mãe, porque levaste a sério as palavras
de teu Filho. Por isso, eu Te agradeço esta mensagem:
"Eu, sua Mãe, amo-os e desejo estimulá-los à prática da oração. Sou incansável e
procuro atraí-los, ainda quando se achem afastados do meu coração. Sofro por
aqueles que se vão condenando, mas, por que sou sua Mãe, perdôo facilmente e
alegro-me com o filho que a Mim regressa. Pai Nosso, Ave-Maria e Glória
CÂNTICO
Jesus, Tu não perdeste a serenidade durante os sofri-mentos. Teu olhar não foi
ofuscado pelo ódio, porque o Teu amor e a consciência de tua missão fizeram-Te
divinamen-te forte. Não foste envolvido pelas trevas, porque a luz divi-na, da qual
resplandecia Tua vida, era mais forte do que toda escuridão. Agradeço-Te, Senhor, agora,
mais ainda, visto que Te preocupaste com o discípulo e, através dele, todos nós, quando

disseste: "Mulher, eis aí o teu Filho"...
Como são belas e comoventes as palavras, que dirigiste ao discípulo amado,
pedindo-lhe que tomasse conta de tua Mãe, que se tornava, naquele momento, Mãe dele,
também. [www.arcanjomiguel.net]
Quão forte foi a impressão que tuas palavras produziram no coração de teu discípulo,
agora transformado em teu irmão. Que poderia Ter dito ele, naquele momento de ale-gria,
de muita responsabilidade e profundo reconhecimen-to, depois de lhe teres dito: "Filho,
eis aí tua Mãe", senão isto: "Sim Tu és minha Mãe." Por isso, a partir daquele momento,
o discípulo conduziu-a à sua casa.
Jesus meu, mal consigo perceber o estreito laço de amor e de união que se criou
e se fortificou, naquele momento, entre Ti, tua Mãe e teu discípulo.
Agradeço- Te, porque cumprias, com plena consciência o plano de Teu Pai. Naquele
instante, com a Cruz e diante dela, estava realizando-se, então, o começo de uma nova
humanidade...
Maria, obrigado, por teres acolhido o novo filho, que nos representava a todos nós.
Agradeço-te, João, porque, a partir daquele momento, em nosso nome, acolheste
Maria como tua Mãe. Eu, também, Ó Maria, recebo-te como minha Mãe!
Silêncio, para recebermos Maria como nossa mãe.
CONSAGRAÇÃO À NOSSA SENHORA
Õ minha Senhora e também minha mãe. Eu me ofereço, inteiramente todo a vós.E em
prova de minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos,
meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável
mãe, guardai-me, defendei-me, Como filho(a) e propriedade vossa, Amém. Como filho (a)
e propriedade vossa, Amém.
Sei que a união, nascida do sofrimento, é mais forte que qualquer união física ou
familiar. Por esta razão, ó Jesus, peço- Te, agora, pelas famílias, em que a unidade entre
pais e filhos se desfez e se extinguiu.
Reze, em silêncio, por uma família conhecida sua, que se encontra em dificuldade.
Rogo-Te, igualmente, por todas as famílias religiosas, por todos os movimentos
eclesiais e pela Igreja toda. Faze que, pela força da união, nascida do sofrimento,
renasçam e se renovem as nossas comunidades religi-osas..Pai Nosso, Ave-Maria e
Glória.
CÂNTICO
Jesus, mártir divino, na Cruz concluíste tua missão redentora. Eliminaste, em meio a atrozes
sofrimentos, o furor do mal e do pecado. Todo o ódio do inferno e das trevas deste
mundo caiu sobre Ti, entretanto, mantiveste divinamente a tua dignidade e pudeste
proferir estas palavras: “Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu
es-pírito." Depois deste forte clamor, as portas do céu abriram-se novamente para todos
que desejassem entrar, inclusive para um dos malfeitores, que estavam pregados na cruz.
Mostrando-nos, que até no último momento de nossas vidas, através do
reconhecimento e do arrependimento sincero, podemos voltar-nos para Deus, não
importando o quanto tenhamos sido indignos.
Obrigado, meu divino Amigo, por teres abraçado tão intensa dor e angústia
mortal! Que Teu clamor, na hora da morte, desperte em mim o desejo de afastar-me
do mal e do pecado, da iniqüidade e do ódio, da escuridão e do inferno, a fim de que
possa eu, desta maneira, a-brir-me à luz. Ó Maria, alcança-me esta graça! Quero
permanecer Contigo um pouco em silêncio...
Jesus, rezo com Maria para a hora de minha morte. Pro-nuncio, conscientemente,
agora, estas palavras:
Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito! Neste momento, ó Pai, entrego- Te o

sofrimento e o medo, que me poderão envolver, no instante em que se der meu en-contro
Contigo. Purifica-me, para que eu possa deparar-me Contigo. E neste dia, meu Jesus,
recebe–me no Teu reino, como recebeste o bom ladrão arrependido.
E enquanto aqui permaneço, ensina-me Senhor a cuidar do que é Teu, a confiar
como criança, ensina-me a simplicidade da pomba e a astúcia somente quando for
necessária, ensina-nos a olhar o mundo com os vossos olhos plenos de amor, e
por favor Senhor, a-brande nossas tribulações se bom e justo diante de Vós. Amém.
Reze, em silêncio, por você mesmo e por alguém que necessite. (Pequena Pausa)
Jesus, peço-Te por todos aqueles que, neste momento, se acham em grande aflição
diante da morte. Temem sepa-rar-se deste mundo e encontrar-se Contigo.
Mostra-lhes o Teu amor, abrevia-lhes o sofrimento que os abate na Terra, e
transforma em sentimentos de esperança. Tem piedade dos moribundos, já que
exalaste o último suspiro com absoluta confiança e total abandono nas mãos do Pai.
Ó Maria, fica ao lado dos que morrem, como estiveste junto de Teu Filho, na hora da
morte. Com Tua suave e maternal presença, abranda o sofrimento, provocado pela
solidão.
Peço-Te, também, Jesus, por aqueles que, na hora da separação dos entes queridos,
sentem- se angustiados, sofridos, desiludidos. Abre-lhes as fontes da graça, da fé e da
esperança... Rogo-Te, especialmente, pelas mães, que, nestes transes, vêem seus filhos
morrerem nos bra-ços. Consola-as, junto com Tua Mãe! Pai Nosso, AveMaria e Glória
CÂNTICO
Jesus, cobriram-Te de chagas, flagelaram o Teu corpo, mas, nem as trevas nem o
pecado puderam achegar-se ao Teu espírito e à Tua alma.
Encontro- me, agora, diante da tua Cruz, ferido no co-ração e na alma. Peço-Te
que cures! Em tua Cruz me perdoaste, ao dizeres: "Pai, perdoa-lhes, porque não
sa-bem o que fazem."
Para mim estas palavras são uma oferenda. Mas, não constituem a graça recebida, pois
que, enquanto um dos ladrões entrava no céu, o outro amaldiçoava a oferta do perdão.
Quero, portanto, pedir não somente o perdão, mas a cura das minhas iniqüidades:
"Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim!"
Meu coração está inquieto. Ocupa-se de muitas coisas e não tem tempo para estar
Contigo. Está inquieto, porque ainda não entendeu o Teu amor. Modifica, Jesus, o meu
coração, para que não se perca em vãs divagações. Que ele encontre o seu repouso em
Ti, Senhor, que, com o perdão, me abriste uma nascente inesgotável de paz... “ Je-sus,
filho de Davi, tem piedade de mim e liberta-me de todas as preocupações!”
Sei quem és Tu, Senhor! Tu podes tudo! Apesar disso, Tu Te humilhaste para ficar
mais perto de mim. Eu, porém, não percebo Tua presença. E, porque sou indiferente,
o-fendo-Te muito facilmente. Cura-me, Senhor, destas minhas tristes disposições. Jesus,
filho de Davi, apieda-Te de mim e dá-me a cura.
Estou insatisfeito, sinto-me vingativo, estou mal humorado e cheio de rancor;
dificilmente me esqueço das ofensas. Com desejos de vingança, complico, ainda
mais, a minha vida. Com tua mansidão, Senhor, liberta-me dessas amarguras. "Jesus,
filho de Davi, tem piedade de mim!"
Jesus, quando estavas pregado na Cruz, rezavas. Re-zaste também por mim. Eu, ao
contrário, quando estou em dificuldade, facilmente esqueço-me de rezar; pior,
inquieto-me, reclamo e me desespero porque não encontro forças para retirar-me
em oração. Perdoa-me! Purifica minha oração! Ensina-me a rezar."Jesus, filho de
Davi, tem piedade de mim!"
Não estou sozinho nas desventuras desta vida. Vejo, à minha volta, tanta gente infeliz,
mergulhada em lutas e conflitos. Atribuem a culpa a Ti, Senhor. Não querem entender

que o único culpado, a causa de sua infelicidade, é o pecado. Mas não se convertem. As
pessoas são infelizes; infelizes, as famílias, as comunidades religiosas, o mundo.
Ó Jesus, cura-nos a todos! Cura os pais, as almas e os corações dos jovens,
Cura tudo o que o pecado fez adoecer. "Jesus, Filho de Davi, tem piedade de nós!"
Senhor, livra-me de toda a espécie de surdez. Peço- Te, em especial, que me livres da
surdez, quando me diriges a Palavra, por meio de tua Mãe! Liberta do ensurdecimento,
também, a minha comunidade paroquial. Faze que demos ouvidos uns aos outros e que
todos juntos Te ouçamos, ó Senhor! "Jesus, Filho de Davi, tem piedade de nós!"
Deus Pai de bondade, que escolheste para Príncipe de Vossa Igreja o Gloriosíssimo
Arcanjo São Miguel, e que por piedade de nós, concedeste que pudéssemos
devotada-mente cumprir os caminhos de tão admirável guia, rezemos:
ORAÇÃO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
São Miguel Arcanjo protegei- nos no combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra
os embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, instantaneamente o pedimos e vós,
príncipe da milícia celeste, pelo divino poder precipitai no inferno a Satanás e aos outros
espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder almas. Amém.
Sacratíssimo Coração de Jesus.
Tende piedade de nós. (3x)
ORAÇÃO PARA SE REZAR NA SEXTA-FEIRA
A NOSSA SENHORA AO PÉ DA CRUZ
1 – Mãe Santíssima pela necessidade que tiveste perto do arvoredo da bela Cruz que
com grande dor e sentimento em vosso coração disseste:Filho Meu! Quem vos descerá
da Cruz? Assim como vós fostes socorrida pelo Pai Eterno que enviou José de
Arimatéia, socorrei-me no que Vos peço
(faça seu pedido).
2 – Mãe Santíssima pela necessidade que tiveste perto do arvoredo da bela Cruz que
com grande dor e sentimento em vosso coração disseste: Filho Meu! Onde Vos
amortalharei Eu? Assim como vós fostes socorrida pelo Pai Eterno e, socorrei-me
no que Vos peço (Faça seu pedido) e diz: Jesus, por sua Mãe dai-me o que Vos peço.
3 – Mãe Santíssima pela necessidade que tiveste perto do arvoredo da bela Cruz que
com grande dor e sentimento em vosso coração disseste: Filho Meu! Onde Vos
sepul-tarei Eu? Se o meu coração fosse brando e limpo, eu vos ofereceria para
sepulcro de Vosso Filho, mas ele é tão indigno, que não me atrevo a oferecer-Vos,
mas assim como vós fostes socorrida pelo Pai Eterno, so-correi-me no que Vos
peço. (Faça seu pedido).
(Esta oração deve ser feita depois do arrependimento do coração, e com pedido de Graça
espiritual para que a VONTADE DE DEUS SEJA FEITA, e se bom e justo diante Dele seja
o pedido então atendido, esta oração pode ser feita espontaneamente do que brotar no
coração, e lembrando- se que todo aquele que pede com confiança RE-CEBE.)
"AS QUINZE DORES SECRETAS DE JESUS"
(Esta devoção foi confirmada e recomendada pelo Sacro Colégio dos Cardeais e pelo
Papa Clemente XII (+1740). Jesus comunicou “verbalmente” à piedosa e amorosíssima
Irmã Maria Madalena, da Ordem de Santa Clara, que então vivia em Roma, em
reconhecida fama de santidade, as quinze dores secretas que suportou na noite anterior à
Sua Paixão. Jesus atendeu o pedido desta Irmã que desejava conhecer, por amor, as
torturas que nesses momentos so-frera e que até então eram desconhecidas. Jesus
Cristo apareceu-lhe e disse-lhe: “Os judeus consideravam-Me o
homem mais perigoso do seu tempo e trataram-Me deste modo:
1-Ataram os Meus pés com uma corda e arrastaram-Me escada abaixo, para uma cave

fedorenta e imunda; 2-Despojaram-Me dos Meus vestidos e cobriram o Meu corpo de
“trous” com pontas de ferro;
3-Ataram uma corda à volta do Meu corpo e arrastaram-Me pelo chão, de uma ponta à
outra da cave; 4-Ligaram- Me a uma trave de madeira e nela Me deixaram suspenso, até
que escorregasse e caísse por terra; este sofrimento fez jorrar dos Meus olhos lágrimas
de sangue; 5-Fixaram-Me a uma estaca e martirizaram-Me com toda a espécie de armas,
varando-Me o corpo; atiraram-Me pedras e queimaram-Me com brasas e archotes;
6-Atravessaram -Me com sovelas e agulhas e arrancaram a pele e carne do Meu corpo e
das minhas veias; 7-Ataram-Me a uma coluna e colocaram-Me os pés sobre uma chapa
metálica incandescente;
8-Coroaram-Me com uma coroa de ferro e vendaram-Me os olhos com trapos
repugnantes;
9-Sentaram-Me em uma cadeira cheia de pregos aguçados, que abriram profundos
buracos no Meu corpo; 10-Aspergiram as Minhas chagas com resina e chumbo fundido e
lançaram-Me da cadeira abaixo;
11-Para vergonha Minha e Meu suplício cravaram agulhas e pregos nos furos da Minha
barba, já violentamente arrancada;
12-Atiraram-Me sobre uma cruz, à qual Me amarraram com uma corda, de pés e mãos,
com uma tal força e dureza, que estive quase a ponto de ser asfixiado;
13-Espezinharam-Me a cabeça; um deles pôs-Me o pé sobre o peito e atravessou-Me a
língua com um espinho da minha coroa;
14-Deitaram-Me as mais horríveis imundícies na boca;
15-Fizeram recair sobre Mim uma torrente de injúrias infames, ligaram-Me as mãos atrás
das costas, conduziram-Me e vergastaram-Me vezes sem conto;
E Jesus continuou: “Minha querida filha! Peço-te que faças conhecidas de muitas
almas estas Minhas angústias e dores secretas, a fim de que sejam meditadas e
honradas. No dia do Juízo final, Eu darei uma eternidade feliz àqueles que, por amor e
com recolhimento Me tenham oferecido todos os dias um destes sofrimentos,
completando essa oferta com a seguinte oração:
“Meu Senhor e meu Deus! É minha irrevogável vontade honrar-Vos, louvar -Vos e
adorar-Vos pelas Vossas quinze dores secretas e pelo derramamento do Vosso sangue.
Quantos grãos de areia haja no mar, grãos de terra nos campos, rebentos de erva em
toda a terra, frutos sobre as árvores, folhas nos ramos, flores nos campos, estrelas no
firmamento, Anjos no Céu e criaturas sobre a terra, tantos milhares de vezes sejam
adorados e glorificados o Senhor Jesus Cristo, o Seu Santíssimo Coração, o Seu
Preciosíssimo Sangue, o Sacrifício Divino da Santa Missa e o SanTíssimo Sacramento do
altar; sejam louvados e glorificados a Santíssima Virgem Maria, os nove coros gloriosos
dos Anjos e a multidão dos Santos, por mim e por todos os homens, agora e por toda a
eternidade(*). Tantas vezes eu desejo, meu bem-amado Jesus, agradecer- Vos,
servir-Vos e agradar-Vos, reparar todos os ultrajes que Vos são feitos, e pertencer-Vos de
corpo e alma. Quero muitas vezes arrepender-me dos meus pecados e pedir-Vos, a Vós,
ó meu Deus, perdão e misericórdia. Quero também oferecer ao Eterno Pai os Vossos
méritos infinitos, em reparação das minhas faltas e dos meus pecados, e pelos meus tão
merecidos castigos. Estou firmemente decidido a mudar de vida e peço-Vos que, à hora
da minha morte, me sinta feliz e em paz. Quero também rezar pela libertação das pobres
almas do Purgatório. Desejo renovar fielmente este louvor
de reparação e amor em cada hora do dia e da noite, até ao último instante da minha
vida. Peço-Vos, meu bom e amabilíssimo Jesus, que confirmeis no Céu este meu sincero
desejo. Não consintais, Jesus, que ele seja destruído pelos homens e, muito menos ainda
pelo Espírito maligno. Amém.” (*)“Os Anjos recolhem os vossos cantos de amor”
“A LINGUAGEM DA CRUZ É LOUCURA PARA OS QUE SE PERDEM, MAS, PARA

OS QUE FORAM SALVOS, PARA NÓS É UMA FORÇA DIVINA. Está escrito: Destrui-ei a
sabedoria dos sábios, e anularei a prudência dos prudentes, nós pregamos CRISTO
CRUCIFICADO, ESCÂN-DALO PARA OS JUDEUS E LOUCURA PARA OS PA-GÃOS,
MAS PARA OS ELEITOS, FORÇA DE DEUS E SABEDORIA DE DEUS. Pois a loucura
de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os
homens.
Lembremo-nos que foi por amor, só por amor, que Jesus morreu por nós, recebeu em seu
corpo, em nosso lugar, chibatadas, foi coroado de espinhos, escarneceram, cuspiram em seu
rosto, lhe bateram e desfiguraram, carregou em chaga profunda a Cruz de nossos pecados,
por nós caiu com rosto por terra, sofrendo em silêncio, e apenas amava... nós ao contrário,
basta uma pequena indisposição com alguém e já nos sentimos feridos em nosso orgulho, e
achando estar no nosso direito, não queremos perdoar. Jesus permitiu humildemente que
martelassem os cravos em sua carne. Que dor lacinante Ele não se propôs a sentir por cada
um de nós...e vendo sua mãe, Maria, doce, singela, dolorida, assistindo de pé sua entrega de
amor, assistindo seu único e amado filho, morrer de amor. E foi com Ela que Ele partilhou seu
último instante de vida terrena. E ao ressuscitar, e ascender ao Céu, naquele momento
sublime, foi a Ela, Maria quem Ele também dirigiu o último olhar. Isto é para que prestemos
atenção que o Evangelho fala de sua morte, mas também de sua ressurreição, ou
seja Ele vive e está entre nós, profundamente todos os dias na Eucaristia simplesmente
por amor.
TERÇO DA MISERICÓRDIA
Jesus disse a Santa Faustina que a alma que meditar a sua Paixão e Morte
especialmente às 15h, e pedir pela conversão dos pecadores e depois lhe pedir a graça,
Ele não resistiria ao pedido e concederia. (Mas lembre-se que o pedido deve ser bom e
justo, ou seja Edificante para a pessoa e para os outros) Muitas pessoas pedem a Deus,
coisas erradas, por isso compreenda quando Deus disser ainda não.
JESUS DISSE A SANTA FAUSTINA:
“A CONFIANÇA é a chave que abre as portas da minha
MISERICÓRDIA.”
Por isso enquanto a cruz estiver em sua casa reze o terço da Misericórdia:Ele pode ser
rezado no Terço Comum. Começa-se com o nome do Pai do Filho do Espírito Santo.
Amém e a seguir: Pai Nosso. 1 Creio em Deus.1 Ave Maria
Nas contas grandes (do Pai Nosso) reza-se:
Eterno Pai eu vos ofereço o Corpo o Sangue, a Alma e a Divindade de Vosso Diletíssimo
Filho Nosso Senhor Jesus Cristo em expiação pelos nossos pecados e pelos pecados do
mundo inteiro. [www.arcanjomiguel.net]
Nas contas pequenas (da Ave Maria) reza-se: Pela sua dolorosa paixão, tende
misericórdia de nós e do mundo inteiro.
A jaculatória: Ò sangue e água que jorraste do peito aberto de Jesus como fonte de
misericórdia para nós, Eu Confio em Vós.
Onde seria rezada a Salve Rainha, reza-se: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.

Cânticos
1- NINGUÉM TE AMA COMO EU - 729 (Louvemos)
1 - Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado
que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei
também que tens chorado.
Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado.
Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe prá cruz esta é a minha
grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama

como eu. Olhe prá cruz, foi por ti, porque te amo, ninguém te ama como eu.
2 - Eu sei o que me dizes ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido ainda
que nunca me reveles. Tenho andado a teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em
meus braços, pois sou teu melhor amigo.
2-PODES REINAR715 (Louvemos)
1 - Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem Te adorar, toma Tu a direção.
Sim oh vem, oh Santo Espírito os espaços preencher. Reverência a Tua voz vamos fazer.
Podes reinar, Senhor Jesus oh sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom Senhor,
saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar.
2 - Visita cada irmão, oh meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões prá Te louvar.
Desfaz todas tristezas, incertezas desamor, glorifica o Teu nome oh meu Senhor.
3- LOUCO DE AMOR POR JESUS - 729 (Louvemos)
1 - Meu Senhor despojou-se de si, sendo Deus. Se fez homem, se entregou e morreu
numa cruz.Meu Senhor, para salvar a mim e meus irmãos. Se humilhou, veio ao mundo e
das trevas fez luz. [www.arcanjomiguel.net]
Eu te amo, sou louco de amor por Ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu
Rei e meu Bom Pastor.Eu te amo, sou louco de amor por Ti, meu Jesus. Tu és
minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor.
2 - Meu Senhor, que tudo criou por amor, não foi recebido pelo povo seu
Lá na cruz, pede ao Pai que perdoe aos cruéis, que não sabem que matam o filho de
Deus.
3 - Meu Senhor cumpriu a promessa, nos deu o Espírito Santo da parte de Deus. Foi a
casa do Pai preparar-nos lugar para levar-nos consigo ao Reino dos Céus.
4- TE AMAREI - 685 (Louvemos)
1 - Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-Te, não voltar
atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem
lembrar-me de Ti. Te amarei, Senhor (bis) eu só en-contro a paz e a alegria bem perto
de Ti.
2 - Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga
esconder-me, ir longe de Ti. Mas, Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido, é difícil
agora viver sem saudades de Ti.
3 - Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário. Pois, conheces a minha fraqueza e
o meu coração. Vem ensina-me a viver a vida na Tua presença. No amor dos irmãos, na
alegria, na paz, na união.
5- CONVERTE-ME
Mesmo que eu não queira, converte-me Senhor. Mesmo que eu não peça converteme Senhor.Mesmo se a consciência me disser que eu não pequei.
Mesmo assim tem piedade de mim, pelas vezes que eu errei. (BIS)
Se alguém saiu ferido quando por minha vida passou. Se alguém perdeu a paz quando
meu egoísmo mais forte falou. Se eu não soube ser irmão, se eu não soube ser cristão. Perdoa-me Senhor e
converte meu coração. [www.arcanjomiguel.net]
Tem piedade de nós, tem piedade de nós, tem piedade de nós.
6-SOBE A JERUSALÉM - 209 (Louvemos)
1 - Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai apresenta ao Pai teu Menino: Luz
que chegou no Natal. E junto à sua cruz, quando Deus morrer fica de pé. Sim, Ele te
salvou, mas O ofereceste por nós com toda fé.

2 - Nós vamos renovar este Sacrifício de Jesus: Morte e Ressurreição; vida que brotou de
sua oferta na Cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação: Culto agradável a
Deus é fazer a oferta do próprio coração.
7- PERFEITO É QUEM TE CRIOU - 945 (Louvemos)
1 - Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus. Agora penso: quem sou eu,
para não te dizer também. Cheia de graça, ó mãe? (bis) Agraciada.
2 - Se a Palavra ensinou que todos hão de concordar. E as gerações te proclamar, agora
eu também direi: Tu és bendita, ó mãe (bis) Bem - Aventurada .
Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol. A lua debaixo de seus
pés e na cabeça uma co-roa ...
3 - Não há como se comparar. Perfeito é quem Te criou. Se o Criador Te coroou. Te
coroamos, ó mãe ( 3X ) Nossa Rainha.
8 -ORAÇÃO PELA FAMÍLIA - 794 (Louvemos)
1 - Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine
por falta de amor.Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no
mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte.
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem
nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, no hoje e em função de um depois. Que a
família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a
graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos
conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.
Abençoa, senhor, a minha também!
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem
pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que
família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem
traiam seu filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu
firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo
e depois.
9-RENOVA-ME (DR) 730 (Louvemos)
Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe
em mim Teu coração.
Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Senhor. Porque tudo o que há
dentro do meu coração precisa mais de ti.
10-VASO NOVO827 (Louvemos)
Eu quero ser Jesus amado, como o barro nas mãos do oleiro. Rompe-me a vida, faz-me
de novo. Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. Hum... Rompe-me a vida, faz-me de
novo. Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. [www.arcanjomiguel.net]
11 - A BARCA (Louvemos 206)
1. Tu, te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu
te siga.
Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, lá na praia, eu
larguei o meu barco, junto a Ti buscarei outro mar...
2.
Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente
redes e o meu trabalho.
3.
Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja
seguir amando.
4.
Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso
amigo que assim me chamas.

12 - AVE MARIA (Louvemos 255)
1 – Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite ao pé da cama, juntava as
mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas ave-Maria que
eu rezava, eu sempre engolia umas palavras, e muito cansado acabava dormindo, mas
dormia como quem amava.
Ave, Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa não volta mais, tenho saudades daquele tempo
que eu te chamava de minha Mãe.Ave Maria, Mãe de Jesus (bis)
2 – Depois fui crescendo eu me lembro e fui esquecendo a nossa amizade, chegava lá
em casa, chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me
lembro, das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente,
minhas mãos quase não se ajuntavam.
3 – O teu amor cresce co a gente e a Mãe nunca esquece o filho ausente, eu chego lá em
casa chateado e cansado, mas eu rezo com antigamente. Nas Ave-Maria que hoje eu
rezo, esqueço as palavras e adormeço. E embora cansado e sem rezar como eu devo, eu
de Ti Maria não me esqueço.
13 ESTE PRANTO EM MINHAS MÃOS (Louvemos 314 )
1. Muito alegre eu te pedi o que era meu. Partir! Um sonho tão normal. Dissipei meus
bens, o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei.
Sim, aqui é meu lugar! Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas
mãos.
2.
Mil amigos conheci; disseram adeus. Caiu a solidão em mim. Um patrão cruel
levou-me a refletir: meu Pai não trata um servo assim!
3.
Nem deixaste-me falar da ingratidão; morreu, no a-braço. o mal que eu fiz.
Festa. roupa nova, o anel, san-dália aos pés; voltei à vida; sou feliz.
14 - CANÇÃO DO ESPÍRITO (Louvemos 457)
1 - Deixa Jesus encher tua vida com seu Espírito e seu amor, encher teu coração de gozo
e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz e andarás do modo como a
Bíblia diz: Ó, ó, ó
Jesus, ó Jesus, venha em mim morar (bis)
2 – Ó vem e canta com toda a alegria do teu coração, ren-da tudo a Ele e tenha salvação,
a Ele dê tuas tristezas, desilusões e Tua cruz, tudo entregue hoje em nome de Jesus.
[www.arcanjomiguel.net]
15 - - UM CORAÇÃO PARA AMAR( Louvemos 520)
1. Um coração para amar, pra perdoar e sentir, para chorar e sorrir ao me criar tu me
deste. Um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater ansioso por entender as coisas
que tu disseste:
Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma Senhor, que ele é teu.
Meu coração não é meu.
2. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz. De sentir ódio
ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as
conseqüências do amor.
16 - PERDÃO, SENHOR (Louvemos 637)
Perdão. Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão.
Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei (bis)
Piedade, Senhor. Tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade,
Senhor. Tem piedade, Senhor. E liberta minha alma para o amor.
Perdão. Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor.
Mas mesmo assim, tu me a-mas, quero então, te entregar meu coração, suplicar o

teu perdão. (2X)
17 - COMO ÉS LINDO (Louvemos 997)
1 - Que bom senhor ir ao teu encontro poder chegar e adentrar a tua casa sentar- me contigo
e partilhar da mesma mesa Te olhar te tocar e dizer meu deus como és lindo
2 - Oh meu senhor sei que não sou nada sem merecer, fizeste em mim, tua morada mas
ao receber-te perfeita comunhão, se cria Sou em ti, és em mim, minha alma diz meu
deus como és lindo.
18 - CONHEÇO UM CORAÇÃO (Louvemos 750)
1 - Conheço um coração tão manso, humilde e sereno que louva ao pai por revelar, seu
nome aos pequenos que tem o dom de amar que sabe perdoar, que deu a vida para nos
salvar Jesus manda teu espírito para transformar meu coração
2 - Às vezes no meu peito bate um coração de pedra magoado, frio, sem vida aqui dentro
ele me aperta não quer saber de amar nem sabe perdoar quer tudo e não sabe partilhar
3 - Lava purifica e restaura-me de novo, serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo,
derrama sobre nós, a água do amor, o Espírito de Deus nosso senhor.
19 - CAMINHO DO CÉU
Existe um caminho, prá se seguir, com certeza e direção. Meu anjo da guarda guiava e
chamava... Mas eu sempre dizia não.
Anjo Miguel, Anjo Miguel, me ensina de novo meu caminhar. Anjos do Céu, Anjos
do Céu, Quero aprender a louvar a ar
Eu Louvarei a Deus meu Senhor, com cânticos de amor e louvor. Aqui neste
mundo, aos pés do Pai Meu Senhor (2x) refrão
Caí não sabia me levantar, e arrependido volto a caminhar. Existe um caminho que eu
quero seguir. A Virgem Maria vai me conduzir
Aí Jesus então me tocou, e a minha vida se transformou, em meu coração, cheio de
emoção, Jesus habitou. Anjo Miguel, Anjo Miguel..Nos conduz ao caminho do Céu.
20 - MARIA SANTÍSSIMA
Ave oh! Maria Santíssima mãe de Jesus, Salve Rainha do manto coberto de luz, ó Virgem
mãe doce consolo nos trás, de imediato na graça da luz e da paz, mãe de Jesus, nossa
mãe que vem nos guiar, o Santo Rosário prá sempre que-remos rezar para louvar-vos
Maria com devoção. Nossa Senhora do Imaculado Coração.
Ave, Ave oh Maria! Ave, Ave oh Maria! Ave, Ave oh Ma-ria! Ave, Ave oh Maria!
Lírio branco de luz que ilumina o céu do Senhor, Rosa bri-lhante constante de luz, de
amor...
És Rainha do céu que conduz toda humanidade, ao cami-nho do Filho, do Pai, Santíssima
Trindade
Sois Vós quem nos deu Vosso filho para nos salvar, sois Vós o caminho que a Ele
podemos chegar
Sois Vós que com toda candura vem abençoar e o Anjo Miguel vem do céu a vos
acompanhar
Ave, Ave oh Maria! Ave, Ave oh Maria! Ave, Ave oh Ma-ria! Ó doce Mãe de Jesus
venha nos consolar...
21 - ESTÁS ENTRE NÓS (Louvemos 507)
1 – Tu és minha vida, outro Deus não há, Tu és minha estrada, a minha verdade. Em
Tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando Tu quiseres. Já não senti-rei
temor,pois estás aqui.Tu estás no meio de nós!
2 – Creio em Ti Senhor vindo de Maria, Filho Eterno e San-to, homem como nós. Tu
morreste por amor, vivo estás em nós, Unidade Trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu

bem sei, Tu retornarás. E abrirás o reino dos céus.
22 - SÓ EM TI VIVER (Louvemos 569)
1 – As coisas que o mundo oferecia, me impediam de Te encontrar, de ver que a vida é
só em Ti...
Mas, Tu vieste e tocaste, bem no fundo do meu coração, me ensinaste a Te amar...
Oh! Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de Ti me afastam, pois
só em Ti quero viver.
2 – Agora que o meu coração é Teu, quero sempre Te louvar, Tua vida transbordar. Para
que mais gente experimente, teu amor nos transformando. Tua mão a nos tocar...
23 - SENHOR PÕE TEUS ANJOS AQUI (Louvemos 570) Senhor põe Teus anjos aqui.
(2x) Com a espada desembainhada, Senhor põe Teus anjos aqui. Não deixes que o
inimigo escarneça e zombe de nós, cobre Senhor com Teu sangue, Senhor põe Teus
anjos aqui.
24 - EU NAVEGAREI (Louvemos 571)
1 – Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. (Bis)
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de
novo. (Bis)
2 – Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação
(Bis)
3 – Eu servirei ao meu Deus fiel, que me compreendeu, sem nenhuma explicação
(Bis)
25 - ISRAEL, EIS O QUE DIZ O SENHOR (Louvemos 653)
1 – Israel, eis o que diz o Senhor, não tenhas medo, pelo nome eu te chamo. Eu te amo
Israel.Filho meu, eu troco reinos por ti, eu te aprecio, pois eu te amo. Estou contigo
Israel.És precioso para mim Israel. Eu vou te acompa-nhar, em ti vou falar (3x) 2 –
Filho meu, contrato de amor é fiel, é eterno. Assim diz o Senhor, que te ama sem fim.
3 - Israel, ainda te fala o Senhor: Mesmo que as colinas e os montes se abalem: Olha
jamais te deixarei.
26- MESTRE (Louvemos 749)
Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de Ti, no silêncio e na paz. Mestre
reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em Ti repousar.
E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração.
Mestre ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos.Mestre
nós queremos plantar, o Teu reino em todo lugar e crescer como irmãos.
27- VEM ESPÍRITO SANTO (Louvemos 826)
Vem, vem, vem. Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer.(2x)
Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios Senhor, derrubar as
barreiras em meu coração. [www.arcanjomiguel.net]
28 – MEU CORAÇÃO PERTENCE A TI (Louvemos 850)
Só em Ti, meu coração encontra a Paz. O amor que há muito eu perdi e finalmente
encontro aqui. Só em Ti eu vejo como é bela a luz e lá no símbolo da Tua Cruz, o meu
caminho eu vou seguir.Com Tua mão a me guiar, aonde eu for vou te levar a cada irmão
que eu encontrar do teu amor eu vou falar. E mostrarei que só em Ti o verdadeiro amor
senti, e para sempre em minha vida... Meu coração pertence a Ti
29- O PERDÃO (Louvemos 859)
Para que você seja feliz, você tem que abrir seu coração, ao seu inimigo perdoar, ouça o
que diz esta canção.

Veja o exemplo de Jesus, suportando toda humilhação, mesmo colocado numa cruz,
disse:“Pai, lhes dê o seu perdão” Ele foi chicoteado, com espinhos coroado...E
mesmo assim abriu seu coração
Ele foi crucificado, ofendido e humilhado e aos seus inimigos deu o perdão. Então
faça como Ele fez e perdoe o seu irmão e de Jesus você terá o perdão (2x)
29 – NOSSA SENHORA (Louvemos 872)
Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura- me as feridas e
a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar,
mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas, Mãe tira do meu
coração, e àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão.
Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe,
junto a Jesus
Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração da minha vida, do meu
destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração da minha vida, do
meu caminho, cuida de mim
Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e acalma,
meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia e o perdão, a cura do corpo e
da alma, a salvação. Pobres pecadores ó mãe tão necessitados de Vós, Santa Mãe de
Deus tem piedade de nós. De joelho aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai
por todos nós vossos filhos, meus irmãos.
30 – LIBERTA-ME (Louvemos 874)
Porque sei que estás aqui Jesus, porque trago em mim tanta aflição, eu estendo as
minhas mãos a Ti e Te peço
dá-me o Teu perdão, porque sem Ti não sei viver, porque sem Ti é tudo em vão. Eu
estendo as minhas mãos a Ti e Te peço: cura o meu coração.
Liberta-me com Teu amor. Liberta-me Senhor. Que bri-lhe em mim a Tua luz,
liberta-me, Senhor Jesus.
31-CURA SENHOR (Louvemos 875)
1 - Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só.
Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo, quero sentir teu amor a me embalar.
Cura Senhor, onde dói. Cura Senhor, bem aqui. Cura Senhor, onde eu não posso ir.
2 – Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada de dor entra em meu
ser. Tu me carregas nos bra-ços, leva-me com teu abraço, sinto minha alma chorar junto
de ti
3 – Tantas lembranças eu quero esquecer, deixam um va-zio em minha alma e em meu
viver. Toma Senhor, meu espaço, te entrego todo cansaço, quero acordar com Tua paz a
me aquecer.
32 – SONDA-ME (Louvemos 958)
1 – Senhor eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces, se me assento ou
me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos
os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces
Senhor eu sei que Tu me sondas (4x)
2 – Deus Tu me cercaste em volta, Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é
grandiosa, não alcanço de tão alta. Se subo até o céu, sei que ali também te encontro, se
no abismo está minha alma, sei que aí também me amas. Se-nhor eu sei que Tu me
sondas (4x) Senhor eu sei que Tu me amas (4x).
33- EM TUA PRESENÇA
É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho

desta luz que vem do teu o-lhar. Encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos
juntos entre nós estás. Passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura
com a tua mão. A cada um que abre o coração. Minhas mãos se elevam. Minha voz te
louva. O meu ser se alegra. Quando estou em tua presen-ça, Senhor.
34 – FOI ASSIM
Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu
quis saber mais que qualquer um, construir algum amor. Onde a paz pudesse ser a
ver-dade pra eu ver. Mas, Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por
mim derramou sangue tão puro, foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza
de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz, hoje quero sim saber do
meu mestre, salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer.
35- CONFIA EM MIM
Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás
Confia em mim o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu.
Mas, eu entendo tudo o que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não
tenhas medo, pois eu estou aqui! É o teu Senhor quem diz Quero guiar os passos teus
Vem, entrega-te então Farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te
encontrar. No silêncio teu eu irei te consolar, nos braços meus descansarás Forças te
darei, forças te darei
36 – DEUS DO IMPOSSÍVEL
O meu Deus é o Deus do impossível, Iahweh, Jireh, o Grande El Shadday, que abriu o
mar vermelho, e ao seu
povo fez passar, que da rocha a água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do
impossível, que liberta encarcera-dos das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a
alma dos feridos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos, e aos surdos faz
ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar, e aos mudos fez falar,
paralíticos e coxos fez andar, o meu Deus é o Deus do im-possível, é o mesmo hoje e
sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do Impossível, e fará o impossível pra você e
fará o impossível por você.
37- – REI DOS REIS
Bendito Salvador, por acalmar meu coração, ter me trans-formado, em tudo o que hoje eu
sou. Bendito redentor, meu amado Rei dos Reis, mostra- me teu rosto, eu quero te
co-nhecer. Leva-me a ti Senhor, Cubra-me com teu amor.
Eu quero estar diante deste amor, Leva-me a Ti Senhor, Cubra-me com teu amor. Eu
quero estar mais perto de ti, Senhor.
38 – MAIS PERTO
Onde é que você vai com tanta pressa. Com esse ar de quem tem muito o que fazer. Se
eu posso lhe pedir alguma coisa eu lhe peço: senta aqui.
Como um dia eu sentei naquele poço. E a amizade visitou meu coração. Fui amigo e o
esposo que faltava e hoje pode ser também assim.
Os seus olhos me revelam tanta sede e não sou indiferente a sua dor. Mas tem coisas
que não faço, não são minhas, dependem somente do seu querer.
O milagre se dará por duas vias. Uma é minha e a outra deixo pra você. Se você trouxer a
mim a sua água eu de-volvo vinho. [www.arcanjomiguel.net]
Chega mais perto, não tenha medo. Não diga nada, silên-cio é palavra que não faz
segredo. Se for preciso enxugo o seu rosto. Lágrimas são fragmentos de história que
posso entender. Eu lhe vejo entrelaçado em tantos erros. Machu-cando tanta gente sem

saber. Infeliz vai se tornando pouco a pouco, por favor, queira voltar. Não prometo dar-lhe
um jardim de flores. Mas prometo a força pra poder plantá-lo. E asseguro no cultivo estar
bem junto, se preciso, lhe conso-lar. Cantaremos a semente germinada, podaremos o que
não puder crescer. Cada poda há de ter ensinamento eu vou lhe ajudar a compreender.
Sou o verbo do princípio feito carne. Sou o Deus que resolveu ter coração. E hoje está
sentado à beira deste poço. Mirando o seu rosto, na voz deste moço, lhe dando um
recado. Que se for possível espero visita, não tarde em chegar. A casa é a mesma, o
mesmo endereço, espero por lá. Chega mais perto.
39- IMAGEM E SEMELHANÇA
Se alguém duvidar de ti dizendo que não amas e pelos erros teus, julgar o teu viver. Não
desanimes, não. Deus vê teu coração. A menor intenção de ser melhor já é amor, desde
um sorriso a um olhar, sim é amor. Se à imagem e semelhança do Amor foste criado,
Então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar. Eu pergunto se existe alguém
aqui que nunca falhou na vida [www.arcanjomiguel.net]
Ou arrependido quis voltar atrás? Não importa se tu és pe-cador que às vezes sem forças
quer lutar. O caminho de Deus é teu lugar. Jesus disse: “Ninguém te condenou? Nem
mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar” Todo ouro do mundo não pode comprar
o que tu tens pra dar. Precioso és ao teu Senhor. Toma posse comigo e diz: Deus me
ama! Sou capaz de amar. Pois Deus me ama! Eu nasci pra amar.
ADORAÇÃO AO SSMO SACRAMENTO - Grupo de O-ração Milícia de São Miguel
Encontro às quartas-feiras (19 h)
- Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua-RJ -Adoração da Santa Cruz nos
lares toda sexta feira.
ORAÇÃO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
São Miguel Arcanjo protegei-nos no combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os
embustes e ciladas do de-mônio. Subjugue-o Deus, instantaneamente o pedimos e vós,
príncipe da milícia celeste, pelo divino poder precipitai no inferno a Satanás e aos outros
espíritos malignos, que
andam pelo mundo para perder almas. Amém.
Sacratíssimo Coração de Jesus.
Tende piedade de nós. (3x)
ESTIVEMOS E SEMPRE ESTAREMOS REUNIDOS EM NOME DO PAI, DO FILHO E
DO ESPIRITO SANTO. AMÉM.

ENCERRRAMENTO
O que buscamos apresentar ao longo deste DEVOCIO-NÁRIO DE SÃO MIGUEL, é
que temos o Espírito Contem-plativo. Isso, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é ter
o olhar de fé em Jesus. No nosso caso mais especificada-mente, na Eucaristia e na Cruz,
não só neste momento, mas o dia inteiro. Na hora do amor e da dor.
Nosso dia deve começar no oferecimento a Deus pela intercessão da Ssma Virgem
Maria e São Miguel, e conti-nuar quando em casa nosso olhar, nossa compreensão,
nosso carinho tornam-se a oração do amor a Deus, nos afazeres que são quotidianos e
naqueles que são difíceis oferecendo pela conversão dos pecadores, pelas almas do
purgatório.Quando chegamos ao trabalho e o fazemos ofe-recendo o melhor de nós,
mesmo diante das dificuldades. [www.arcanjomiguel.net]
Quando estamos em alguma fila, esperando em algum lugar o horário de ser atendido,
passeando. É hora de ora-ção, é hora de contemplar.
A contemplação é um olhar novo sobre o mundo, um ser que já existia no espírito e

somente necessita ser liberto. È ver que nada existiu antes sem Deus e tudo a todo
instante
é Deus agindo em nós.
É a PROVIDÊNCIA CONSTANTE do amor. E assim contemplamos o outro como
criação de Deus, temos paci-ência por causa de Deus, amamos a natureza porque foi Ele
quem a criou. Ou seja tudo é para Deus e por Deus. Porque sempre foi e sempre será
entre nós e Ele, nunca entre nós e as outras pessoas.
Cada vez que algo acontecer, se contemplarmos Deus, certamente entenderemos
o bem que há em toda situação.
Este é o nosso gesto de carinho por você que aceitou vir até aqui neste
encerramento conosco.
Obrigado!
GRUPO DE ORAÇÃO MILÍCIA DE SÃO MIGUEL

As Orações não são de nossa autoria,
a propriedade das mesmas é do povo de Deus
( CREDITOS AOS AUTORES )
PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Diocese de Campos dos Goytacazes
Estado do Rio de Janeiro
Brasil

Devocionário de São Miguel, Santos Anjos, Orações e Caminho para
Vivência da Fé
Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua
Pároco – Pe Luiz Henrique da Silva Brito
Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro, RJ
Telefone (22) 38510239

Combatentes de São Miguel Arcanjo

http://www.arcanjomiguel.net

