NOVENA DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Persignação (Sinal da Cruz)

Pelo Sinal † da Santa Cruz, livrai-nos Deus, † Nosso Senhor, dos nossos † inimigos. Em Nome do Pai, do Filho † e do Espírito Santo. Amém.

V: Ó Deus, vinde em meu auxílio.
R: Senhor, apressai-Vos em me socorrer.

Nota: A cada dia, após a recitação da Graça, rezar 
um Pai Nosso, 
um Ave Maria, 
um Glória ao Pai e as Orações Finais.

PRIMEIRA GRAÇA 

Nós Vos pedimos, ó São Miguel, em união com os Santos Serafins, de acender em nossos corações o Santo Amor de Deus, e de nos dar o desprezo e o desgosto pelos falsos prazeres do mundo.

SEGUNDA GRAÇA 

Nós Vos pedimos humildemente, ó Príncipe da Jerusalém Celeste, e Chefe dos Querubins, de Vos lembrar de nós, sobretudo, quando formos assaltados pelas sugestões do Inimigo infernal.
Vitoriosos de Satanás, pelo nosso socorro, fazei de nós um sacrifício oferecido ao Senhor. [www.arcanjomiguel.net] 

TERCEIRA GRAÇA 

Nós Vos suplicamos devotamente, ó Glorioso Campeão do Paraíso e Chefe dos Tronos, de jamais permitir que nós, Vossos fiéis, sejamos oprimidos pelos espíritos maus e pelas enfermidades.

QUARTA GRAÇA 

Prostrados humildemente diante de Vós, nós Vos rogamos, ó Grande Ministro de Deus, em união com as Dominações, de defender a Cristandade, em todas as ocasiões, e em particular o Soberano Pontífice, aumentando sua felicidade, assim como as Graças que lhe são concedidas nesta vida e a Glória na outra.

QUINTA GRAÇA 

Nós Vos rogamos, ó Santo Arcanjo, em união com as Virtudes, de livrar Vossos servos das mãos de seus inimigos, conhecidos e desconhecidos, dos falsos testemunhos, das discórdias, de libertar a nossa Pátria e, em particular, nossa cidade da fome, das epidemias, da guerra, dos tumultos, terremotos e tempestades, que o Dragão infernal tem o costume de suscitar para nos prejudicar.
 
SEXTA GRAÇA 

Nós Vos conjuramos, ó Chefe das Milícias Angélicas, e Vos rogamos juntamente com as Potestades, de prover às nossas necessidade, às de nossa cidade, dando fecundidade à Terra, concórdia e paz aos Chefes Cristãos.[www.arcanjomiguel.net] 

SÉTIMA GRAÇA

Nós Vos pedimos, ó Primaz dos Arcanjos, em união com os Principados, de Vos dignar nos livrar, a nós vossos servos, assim como o nosso país e a nossa cidade das enfermidades corporais e, sobretudo, espirituais.

OITAVA GRAÇA 

Nós Vos pedimos, ó São Miguel em união com o Coro dos Anjos, de cuidar de nós nesta vida, e, no momento da morte, de nos assistir na hora da nossa agonia, sobretudo, no instante de entregar a alma, a fim de que, vencedores de Satanás, possamos usufruir Convosco, da Bondade Divina, no Santo Paraíso.[www.arcanjomiguel.net] 

NONA GRAÇA 

Enfim, nós Vos rogamos, ó Glorioso Chefe, Defensor da Igreja Militante e Triunfante, de Vos dignar, juntamente com os Coros dos Anjos, de nos guardar e defender Vossos fiéis, as nossas famílias e aqueles que se recomendaram às nossas orações, a fim de que, levando com o Vosso socorro uma vida pura, possamos eternamente usufruir da Contemplação de Deus, Convosco e com todos os Santos Anjos.

Orações Finais:

Ó Deus Todo Poderoso e Eterno, que para a Salvação do gênero humano enviastes, milagrosamente, a Vossa Igreja o Vosso Gloriosíssimo Príncipe, o Arcanjo São Miguel, concedei-nos o Seu socorro salutar e a Sua ajuda eficaz contra todos os nossos inimigos, a fim de que, nossa partida deste mundo, obtenhamos de comparecer à Presença de Vossa Divina e Santa Majestade. Por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém.

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no Dia do Juízo. [www.arcanjomiguel.net] 
 
Ao final, reza-se 
um Pai Nosso em honra de São Gabriel, 
um Pai Nosso em honra de São Miguel Arcanjo, 
um Pai Nosso em honra de São Rafael e 
um Pai Nosso em honra ao nosso Anjo da Guarda.
Créditos:http://www.arcanjomiguel.net
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