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Como rezar a Quaresma de São Miguel Arcanjo
 
INSTRUÇÕES PARA A QUARESMA DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Antes de tudo, termos os devidos cuidados para não cairmos em superstição. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Então, o nosso coração deve estar reconciliado com Deus e cheio de bons propósitos.

Após esta análise de sua vida, faça um altar com a imagem ou foto de São Miguel Arcanjo colocando lamparinas ou velas bentas, e flores para enfeitar o altar.  [www.arcanjomiguel.net]

Durante a Quaresma, faça penitências, jejuns e abstinências, e uma boa confissão. Fazer seu pedido particular e principalmente pela libertação da família, quebra de maldição, do jugo hereditário, do ocultismo e outras intenções.  [www.arcanjomiguel.net]

Rezar as orações mencionadas abaixo e, no dia 29 de setembro, participar da Festa de São Miguel com a Santa Missa.

Nota: Pode-se começar a fazer a Quaresma, não importando se já tenha iniciado no dia 15 de agosto, nem se tenha uma imagem ou estampa de São Miguel Arcanjo. O mais importante é fazer desta Quaresma um período de intensa oração, intercessão e penitência.

ETAPAS DA ORAÇÃO

Embora não seja uma regra, sugere-se que a  Quaresma seja dividida em quatro etapas de dez dias, onde em cada uma delas, colocamos alguns pedidos especiais, para nós e por toda a humanidade.
	Nos primeira etapa da Quaresma, rezamos por toda cura e libertação de todos os vícios que nós ou nossos familiares possuímos, sejam eles de dependência química, como drogas, álcool, cigarros; de compulsividade, como comer, comprar, jogar, trabalhar, atividades físicas, entre outros.
	Na segunda etapa da Quaresma, além das nossas intenções particulares, rezamos também por toda a cura e libertação de maldições em nossas pontes de gerações, como desordens sexuais, adultério, divórcios, abortos, perseguições, roubo, alcoolismo, mortes repentinas, idolatrias, entre outros.  [www.arcanjomiguel.net]
	Na terceira etapa da Quaresma, rezamos por toda libertação de malefícios a agouros que possam ter atingido nossas vidas e nossos negócios como também sua profissão e estudos: dificuldades financeiras, perdas, insucessos, invejas, ciúmes, trapaças, entre outros.
	Na etapa final da Quaresma, rezamos por toda cura e libertação física e espiritual: doenças psíquicas como: transtorno bipolar, esquizofrenia, síndrome do pânico, doenças físicas como: dores na coluna, enxaquecas, anemias, desmaios, bronquites, asmas, alergias e outros.


A Quaresma de São Miguel Arcanjo tem seu início no dia 15 de agosto. No dia 20 de setembro inicia-se a Novena em honra a São Miguel Arcanjo juntamente com as outras orações, culminando com a grande Festa no dia 29 de setembro.  [www.arcanjomiguel.net]

Nota: A Quaresma ou Novena pode ser realizada a partir de qualquer data do ano. No entanto, os meses de agosto a setembro são especiais.
 
A Quaresma tradicional "básica" feita pela canção nova, é rezado o  Pequeno Exorcismo e  a Ladainha de São Miguel Arcanjo, mas são feitos vários modelos para se rezar, é adicionado a Consagração de São Miguel Arcanjo, Pai Nosso aos Arcanjos, o Rosário de São Miguel Arcanjo , Ladainhas  diversas, Salmos e outros, cada pessoa reza conforme sua melhor opção. Deus lhe abençoe . clevinho maia - agosto 2014 
 
MODO DE REZAR A QUARESMA DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Diariamente, deve-se acender uma vela benta; oferecer penitências e abstinências; fazer o Sinal da Cruz; recitar a Oração Inicial: "O Pequeno Exorcismo do Papa Leão XIII"; recitar a Ladainha de São Miguel Arcanjo; fazer o pedido de uma graça a ser alcançada; confessar-se pelo menos uma vez durante a Quaresma; ir à Santa Missa aos domingos ou, se possível, diariamente.  [www.arcanjomiguel.net]
 
Todos os dias:

Acender uma Vela (benta) diante da imagem de São Miguel Arcanjo
Oferecer jejuns, penitências e abstinências 
Fazer o sinal da cruz
Rezar a oração inicial “Pequeno Exorcismo do Papa Leão XIII”
Rezar a Ladainha de São Miguel Arcanjo 
Rezar a Consagração a São Miguel Arcanjo
Fazer o pedido de uma graça a ser alcançada 
Fazer uma Santa confissão 
(se possível rezar de  joelhos junto ao altar) 

Oração Inicial:
ORAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO
(Pequeno Exorcismo composto pelo Papa Leão XIII, séc. XIX-XX)
PORTUGUÊS
 
São Miguel Arcanjo, defendei-nos
no combate, sede nosso refúgio
contra as maldades e ciladas do
Demônio. Ordene-lhe, Deus,
instantemente Vos pedimos; e
Vós, Príncipe da Milícia Celeste,
pela Virtude Divina, precipitai no
Inferno a Satanás e a todos os
espíritos malignos, que vagueiam
no mundo para perder as almas.
Amém.
 

LATIM
Sancte Míchael Archángele,
defénde nos in prælio, contra
nequítiam et insídias diáboli esto
præsídium. Imperet illi Deus,
súpplices deprecámur: tuque,
Princeps milítiæ cæléstis,
Sátanam aliósque spíritus
malígnos, qui ad perditiónem
animárum pervagántur in
mundo, divína virtúte, in
inférnum detrúde.
Amen.

São Pio X pediu se ajuntasse a seguinte Jaculatória, recitando-a por três vezes:
Sacratíssimo Coração de Jesus, tende Misericórdia de nós.
Cor Iesu sacratíssimum, miserére nóbis.
Sacratíssimo Coração de Jesus, tende Misericórdia de nós.
Cor Iesu sacratíssimum, miserére nóbis.
Sacratíssimo Coração de Jesus, tende Misericórdia de nós.
Cor Iesu sacratíssimum, miserére nóbis.

LADAINHA DE SÃO MIGUEL ARCANJO
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.

Pai Celeste, que sois Deus, tende Piedade de nós.
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tende Piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus, tende Piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende Piedade de nós.
 
Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós.
São Miguel, rogai por nós.
São Miguel, Cheio da Graça de Deus, rogai por nós.
São Miguel, Perfeito Adorador do Verbo Divino, rogai por nós.
São Miguel, Coroado de Honra e de Glória, rogai por nós.
São Miguel, Poderosíssimo Príncipe dos Exércitos do Senhor, rogai por nós.
São Miguel, Porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós.
São Miguel, Guardião do Paraíso, rogai por nós.
São Miguel, Guia e Consolador do Povo Israelita, rogai por nós.
São Miguel, Esplendor e Fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós.
São Miguel, Honra e Alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós.
São Miguel, Luz dos Anjos, rogai por nós.  [www.arcanjomiguel.net]
São Miguel, Baluarte dos Cristãos, rogai por nós.
São Miguel, Força daqueles que combatem pelo Estandarte da Cruz, rogai por nós.
São Miguel, Luz e Confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós.
São Miguel, Socorro muito certo, rogai por nós.
São Miguel, nosso Auxílio em todas as adversidades, rogai por nós.
São Miguel, Arauto da Sentença Eterna, rogai por nós.
São Miguel, Consolador das almas do Purgatório, Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós.
São Miguel, nosso Príncipe, rogai por nós.  [www.arcanjomiguel.net]
São Miguel, nosso Advogado, rogai por nós.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor.

Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.

V: Rogai por nós, Glorioso São Miguel, Príncipe da Igreja de Jesus Cristo;
R: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.

Oração:
Senhor Jesus, santificai-nos por uma Bênção sempre nova, e concedei-nos, pela Intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas no Céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém.  [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, 
Um Pai Nosso em honra ao nosso Anjo da Guarda.
 
Antífona:
Gloriosíssimo São Miguel, Chefe e Príncipe dos Exércitos Celestes, Fiel Guardião das almas, Vencedor dos espíritos rebeldes, Amado da Casa de Deus, nosso Admirável Guia depois de Cristo; Vós, cuja excelência e virtudes são eminentíssimas, dignai-Vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a Vós com confiança, e fazei pela Vossa incomparável Proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. [www.arcanjomiguel.net]

V: Rogai por nós, ó Bem Aventurado São Miguel, Príncipe da Igreja de Cristo;
R: Para que sejamos dignos de Suas Promessas.

Oração:
Deus, Todo Poderoso e Eterno, que por um prodígio de Bondade e Misericórdia para a Salvação dos homens, escolhestes para Príncipe de Vossa Igreja o Gloriosíssimo Arcanjo São Miguel , tornai-nos dignos, nós vo-Lo pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na Presença da Vossa Poderosa e Augusta Majestade, pelos Merecimentos de Jesus Cristo, Nosso Senhor. [www.arcanjomiguel.net]

CONSAGRAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO
Ó Príncipe Nobilíssimo dos Anjos, valoroso Guerreiro do Altíssimo, Zeloso defensor da Glória do Senhor, Terror dos espíritos rebeldes, Amor e Delícia de todos os Anjos Justos, Meu Diletíssimo Arcanjo São Miguel , desejando eu fazer parte do número dos Vossos devotos e servos, a Vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da Vossa Poderosíssima Proteção. [www.arcanjomiguel.net]
É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas Vós engrandecereis o afeto do meu coração; recordai-Vos que de hoje em diante estou debaixo do Vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a Graça da amar a Deus de todo coração, ao meu Querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a Coroa da Eterna Glória. [www.arcanjomiguel.net]
Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a Vossa Arma Poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do Inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no Céu. [www.arcanjomiguel.net]
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no Supremo Juízo. Amém.  [www.arcanjomiguel.net]
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

Combatentes de São Miguel Arcanjo
file_2.jpg


file_3.wmf


FONTE : http://www.arcanjomiguel.net







file_4.jpg

file_5.wmf





