Augusta Rainha dos Anjos 

Augusta Rainha dos céus e senhora dos Anjos, Vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós Vos pedimos humildemente, enviai vossas santas legiões, para que elas, sob o vosso poder e vossas ordens, persigam os infernais espíritos, combatendo-os por toda a parte, confundam sua audácia e os precipitem no abismo.[www.arcanjomiguel.net] 

Quem como Deus, boa e terna Mãe, Vós sereis sempre o nosso amor e 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, protegei-nos. Amém![www.arcanjomiguel.net] 
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                         Breve explicação acerca da oração 
                                   «Augusta Rainha»
                     escrita pelo Padre Luís Eduardo Cestac.
           fundador da Congregação das servas de Maria (Anglet).

Em 1863, na França, uma freira acostumada aos favores da Santíssima Virgem foi subitamente iluminada por um raio de claridade divina; e pareceu-lhe ver os demônios espalhados pelo Mundo, a devastar tudo. Ao mesmo tempo, em celeste enlevo, ouvia a  Santíssima Virgem dizer-lhe que em verdade os demônios andavam a solta por toda a Terra e que era chegada a hora de recorrerá Sua valiosa proteção, como Rainha dos Anjos, rogando-lhe que enviasse as santas legiões angélicas para combaterem e desbaratarem as potências infernais.[www.arcanjomiguel.net] 

- Minha Mãe, sendo vós tão bondosa, não poderíeis mandar sem que vo-lo peçam? 

- Respondeu a Santíssima Virgem: Não, pois a oração é uma condição imposta pelo mesmo DEUS, para se alcançar a graça. 

- Pois bem, minha Mãe, nesse caso, dignar-vos-íeis ensinar-me como se deve orar? Foi então que lhe pareceu ouvir da Santíssima Virgem a oração «Augusta Rainha».[www.arcanjomiguel.net] 

O Padre Cestac foi o propagador desta oração que foi aprovada por vários Bispos e Arcebispos. Em 8 de junho de 1908, o Papa Pio X concedeu indulgência parcial a todas as pessoas que a recitarem.
extraído - Obra consultada, "O grande, o humilde São Miguel"
Pe. Oliveiros de Jesus
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Rainha dos Anjos

Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de satanás, nós vos pedimos humildemente: Enviai as legiões celestes, para que, sob as 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? 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 vossos anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo! Amém.
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Oração a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos

Ave, augusta Mãe de Deus, Soberana dos Anjos, Virgem poderosa, que sois tão terrível como um exército disposto em ordem de batalha. As inumeráveis legiões de Espíritos celestes gloriam-se de marchar sob o vosso estandarte, de Vos reconhecer por sua Rainha.

Rica dos bens de vosso Filho fostes exaltada no céu acima de todos os coros angélicos e estes ministros do Altíssimo Vos oferecem, constantemente, coroas para encarecer o vosso triunfo.

Dignai-Vos, ó gloriosa Rainha dos Anjos, interessar-Vos pela minha salvação, tomar-me sob a vossa proteção e conceder-me as vossas graças.

Obtende-me a graça de calcar os pés o demônio do orgulho e de cumprir generosamente todos os meus deveres; conservai-me, no meio da corrupção geral, numa inviolável pureza, que me faça levar uma vida angelical, não obstante os laços e as seduções do espírito das trevas; pedi a Deus para mim o precioso dom da perseverança, para que um dia possa bendizer, louvar e adorar ConVosco e com os Anjos, o Deus três vezes sano, por toda a eternidade. Amém.
Extraído do livro: “As mais belas orações a Nossa Senhora”.
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As Orações não são de nossa autoria, a propriedade das mesmas é do povo de Deus

Combatentes de São Miguel Arcanjo

file_0.wmf


FONTE : http://www.arcanjomiguel.net



file_1.wmf






