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HISTÓRIA DE SÃO MIGUEL ARCANJO
 
DEVOÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO
 
O nome "Miguel", em hebraico: Micha’el ou Mîkhā’ēl; em grego: Μιχαήλ, Mikhaḗl; em latim: Michael ou Míchaël; em árabe: م يخائ يل , Mīkhā’īl) é um arcanjo. Em hebraico, Miguel significa mi - "quem", ke - "como", El - "deus", o que é tradicionalmente interpretado como uma pergunta retórica: "Quem como Deus?", em latim: "Quis ut Deus?", para a qual se espera uma resposta negativa, e que implica que "ninguém" é como Deus. Assim, Miguel é reinterpretado como um símbolo de humildade perante Deus. [www.arcanjomiguel.net] 

No Antigo Testamento, Miguel é mencionado três vezes no Livro de Daniel, uma das vezes como um "grande príncipe que defende as crianças do seu povo". A idéia de Miguel como um advogado de defesa dos judeus se tornou tão prevalente que, a despeito da proibição rabínica contra se apelar aos anjos como intermediários entre Deus e seu povo, Miguel acabou tomando um lugar importante na liturgia judaica.

No Novo Testamento, Miguel lidera os Exércitos de Deus contra as forças de Satanás no Livro do Apocalipse, onde, durante a batalha no Céu, ele o derrota. Na Epístola de São Judas, Miguel é citado especificamente como "arcanjo". [www.arcanjomiguel.net] 
 
O SURGIMENTO DA DEVOÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO

Durante a celebração de uma Santa Missa, o Papa Leão XIII teve uma visão na qual ele viu os espíritos infernais muito empenhados em destruir a Igreja. O Santo Padre, logo após esta visão, dirigiu-se apressadamente à sua sala de estudos e compôs uma Oração a São Miguel Arcanjo e depois ordenou que ela fosse rezada, de joelhos, no final de cada Santa Missa. [www.arcanjomiguel.net] 
Durante o Concílio Vaticano II, esta oração foi excluída da liturgia da Santa Missa. No entanto, isso não impede de rezarmos de forma particular, não somente no final de cada Santa Missa, mas sempre que sentirmos a necessidade de invocá-lo. São Miguel é o Arcanjo que nos ajuda na fidelidade a Deus e nos protege das ciladas do Demônio.

O Santo Padre, o Papa Leão XIII, também escreveu por suas próprias mãos um exorcismo especial que figura no Ritual Romano, ed. 1954, tit. XII, c. III, pág. 863ss. O Exorcismo de Leão XIII revela a ação nefasta do Maligno nos nossos dias e nos adverte como é necessário recorrer à Poderosa Intercessão da Virgem Maria e de São Miguel, para vencer as forças do mal. Inimigo da nossa salvação, Satanás tem inveja de nós e mesmo quando parece ajudar-nos, favorecendo-nos uma vida de riquezas, sensualidade e sorte, é sempre tendo em mira a condenação eterna de nossas almas. [www.arcanjomiguel.net] 
 
A SANTA DEVOÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO

As intervenções de São Miguel Arcanjo, em favor do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento, motivaram da parte da Igreja, desde o princípio, uma especial veneração por este Arcanjo que ela sempre considerou e honrou com um culto especial, como Guarda e Protetor da Família Divina no seu peregrinar por este mundo até à Casa do Pai.

Em documentos oficiais dos Sumos Pontífices e de modo especial no culto litúrgico, Miguel é honrado como Protetor e Guarda da Igreja e como Padroeiro dos agonizantes; também é ele quem introduz as almas dos que deixam este mundo junto ao Trono de Deus para o Julgamento.
"Hoje, mais do que nunca, é urgente 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 perante Deus, o Anjo da Paz e o Vencedor de Satanás." (Papa Pio XII, 08 de maio de 1940)
Créditos:http://www.arcanjomiguel.net
Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo)
BLOGS
https://saomiguelarcanjo.wordpress.com
http://novecoros.blogspot.com.br
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