São Miguel Arcanjo Príncipe dos Anjos 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém”.

Sacratíssimo coração de Jesus 
Sacratíssimo coração de Jesus 
Sacratíssimo coração de Jesus

Jesus amado, Jesus Crucificado, contemplo hoje as tuas Santas Chagas e peço-vos perdão pelos meus pecados. Sei que são muitos, sei que muitos deles o feriram profundamente. Mas, peço-vos também hoje a graça de conhecê-los todos, de arrepender-me e não voltar a pecar. Perdão por toda falta de amor com que tratei o Vosso Sagrado Coração por tanto tempo da minha vida.[www.arcanjomiguel.net] 

Perdão pela minha falta de confiança em teu poder, perdão por que tantas vezes esta falta de confiança levou-me a agir desesperadamente. 
Perdão pela minha falta de fé em Sua Presença real na Eucaristia. 
Perdão pela minha falta de esperança que tantas vezes levou-me a atropelar os teus planos para comigo.

Enfim, perdão Senhor  por tantas vezes que eu não soube perdoar e conservei em mim o ódio e o rancor que tanto me afastam de ti. 
Quero hoje reparar todas as maldades que cometi contra o Teu Sagrado Corpo. Maldades estas que te abriram de tão profundas chagas. 
Senhor Jesus, pelas tuas Santas Chagas, ensinai-me o Caminho da Santidade. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 

Jaculatórias e Antífonas

São Miguel Arcanjo, nosso intercessor junto de Jesus e Maria, vinde socorrer-nos nas nossas enfermidades do corpo e da alma.

Oh! Luminares radiosos do Céu, Exército triunfante da Corte Celeste, assisti a Santa Igreja e dai-lhe vitória sobre todos os seus inimigos.

Oh! Coros admiráveis da Hierarquia Celeste, que servis a Deus no Céu e na Terra oponde-vos ao mal e fazei com que o bem triunfe em todos os países da Terra.[www.arcanjomiguel.net] 

São Miguel, conforto dos Apóstolos de Cristo, obtende-nos alegria e constância na missão de levar o Evangelho às almas.

São Miguel, amigo, protetor e mestre da virtude que santifica os vossos devotos, obtende-nos a graça da santidade.

Oh! glorioso São Miguel Arcanjo, Príncipe dos Anjos, Guarda da Santa Igreja, defensor as almas, rogo-vos humildemente que o vosso auxílio nos ampare, a vossa fortaleza nos defenda, a vossa virtude nos fortifique, para que, quando sairmos desta vida, sejamos defendidos por Vós, do dragão infernal e das suas astúcias e aparecermos limpos de toda a culpa perante a Divina Majestade.[www.arcanjomiguel.net] 

Amém!

Enquanto o São Miguel Arcanjo combatia com o dragão, ouviu-se a voz dos que diziam: 

Viva o nosso Deus, Aleluia!

Arcanjo Miguel, Deus te constituiu Príncipe de todas as almas que se devem salvar.[www.arcanjomiguel.net] 

Anjos do Senhor, bendizei ao Senhor para sempre. 

Anjos e Arcanjos, Tronos e Dominações, Principados, Virtudes dos Céus, louvai ao Senhor das alturas, Aleluia.

Enquanto João contemplava o sagrado mistério, Arcanjo Miguel  tocou a trombeta: Perdoai, Senhor e nosso Deus, vós que abris o Livro e lhe desatais os selos, Aleluia.[www.arcanjomiguel.net] 

Cantarei, ó meu Deus, os Vossos louvores na presença dos Anjos. 
Adorar-Vos-ei no Vosso Templo e louvarei o Vosso Nome. 
Gloriosíssimo Príncipe, Miguel Arcanjo, lembrai-vos de nós. 

Aqui e em toda parte, rogai por nós ao Filho de Deus, Aleluia, Aleluia.
Agitou-se o mar e a terra tremeu, quando o Arcanjo Miguel desceu das alturas. [www.arcanjomiguel.net] 
Louvemos o Senhor, a quem os Anjos louvam, os Querubins e os Serafins cantam:

Santo, Santo, Santo! Deus Santo, Senhor, os Anjos vos louvam nas alturas, dizendo a uma só voz:

”A Vós, Deus, o Louvor” São Miguel, um dos que estão mais próximos de Deus, acudiu em meu socorro.[www.arcanjomiguel.net] 
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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 (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.(SMA)

 Defendei-nos contra o ataque inimigo, preservai-nos de todo mal e, particularmente, da desgraça de ofender a Deus. Que por nossos cuidados, devotados e vigilantes, cheguemos todos à felicidade eterna. Dignai-vos, grande São Miguel Arcanjo, reunir todos os membros de nossa família. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 

(Reze diariamente esta consagração e, pela perseverança, você verá as intervenções milagrosa de São Miguel Arcanjo em seu lar e com todos os seus familiares) Levanta-se Deus! 
Por intercessão da Bem-Aventura e sempre Virgem Maria, de São José seu castíssimo esposo, de São Miguel Arcanjo e de toda Milícia Celeste. Que sejam dispersos Seus inimigos e fujam de Sua face todos os que O odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.Amém.
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