ORAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO PELA IGREJA
São Miguel Arcanjo, Vós, a quem o Senhor confiou a guarda da Igreja, dignai-Vos ouvir nossas preces em Seu favor. Guardai-a do espírito de soberba de seus filhos, das falsas doutrinas, do desamor ao Santo Papa. Reuni as ovelhas desgarradas e apressai a hora da unidade de todos seus filhos.[www.arcanjomiguel.net]

Nota: Rezar um Pai Nosso, um Ave Maria e um Glória ao Pai.

ORAÇÃO À RAINHA DOS ANJOS (AUGUSTA RAINHA)
Augusta Rainha dos Anjos, Vós que recebestes de Deus o Poder e a Missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente Vos rogamos que envieis as Legiões Celestes para que às Vossas ordens persigam e combatam os demônios por toda a parte, refreando a sua audácia e precipitando-os no abismo.[www.arcanjomiguel.net]

Quem é como Deus?

Ó Bondosa e Carinhosa Mãe, Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os Santos Anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel Inimigo.

São Miguel e todos os Santos Anjos, combatei e rogai por nós. Amém.
CONSAGRAÇÃO DA FAMÍLIA A SÃO MIGUEL ARCANJO
Ó Grande São Miguel Arcanjo, Príncipe e Chefe das Legiões Angélicas, penetrado do sentimento de Vossa Grandeza, de Vossa, Bondade e Vosso Poder, em presença da Adorável Santíssima Trindade, da Virgem Maria e toda a Corte Celeste, eu (dizer o nome), venho hoje consagrar minha família a Vós. Quero, com minha família, Vos honrar e invocar fielmente.
Recebei-nos sob Vossa Especial Proteção e dignai-Vos desde então velar sobre os nossos interesses espirituais e temporais. 
Conservai entre nós a perfeita união do espírito dos corações e do amor familiar. Defendei-nos contra o ataque Inimigo, preservai-nos de todo mal e, particularmente, da desgraça de ofender a Deus.[www.arcanjomiguel.net]
Que por nossos cuidados, devotados e vigilantes, cheguemos todos à Felicidade Eterna. Dignai-Vos, Grande São Miguel  reunir todos os membros de nossa família. Amém.mém.mém.mém.mém.

Nota: Reze diariamente esta Consagração e, pela perseverança, tu verás as Intervenções Milagrosas de São Miguel em seu lar e com todos os seus familiares.  [www.arcanjomiguel.net]
LEVANTA-SE, DEUS
Levanta-Se, Deus, Todo Poderoso, pela Intercessão da Bem Aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as Milícias Celestes, sejam dispersos os inimigos de Deus e fujam de Tua Face todos os que Os odeiam, em Nome do Pai, do Filho † e do Espírito Santo. Amém.
Créditos:http://www.arcanjomiguel.net
Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo)
BLOGS
https://saomiguelarcanjo.wordpress.com
http://novecoros.blogspot.com.br
As Orações não são de nossa autoria, a propriedade das mesmas é do povo de Deus
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