
Nesse tempo se levantará Miguel, 

o grande príncipe que protege 

o povo a que você pertence. 

Será uma hora de grandes apertos, 

tais como jamais houve, 

desde que as nações começaram a existir, 

até o tempo atual. 

Então o seu povo será salvo, 

todos os que estiverem inscritos no livro. 

Muitos que dormem no pó despertarão: 

uns para a vida eterna,

outros para a vergonha e infâmia eternas.

Os homens esclarecidos brilharão 

como brilha o firmamento, 

e os que ensinam a muitos a justiça 

brilharão para sempre como estrelas.

(Daniel 12,1-3)
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INTRODUÇÃO

A soberba do mal é vencida pelo Amor!

A imagem mais divulgada de São Miguel nos impres-

siona: um anjo pisando a cabeça do demônio com a 

perna esquerda, empunhando uma espada na mão direita. 

Um dos quadros mais antigos com essa representação foi 

pintado pelo artista italiano Guido Reni (1575-1642); en-

contra-se na Igreja de Santa Maria Imaculada, em Roma, 

mas muitas são as imagens que apresentam o Arcanjo em 

posição de combate, impondo derrota ao inimigo, que sin-

tetiza todo o mal com que as pessoas se defrontam.

Para além de outros elementos culturais, a imagem de 

São Miguel arcanjo como guerreiro tem inspiração bíbli-

ca. O Arcanjo Miguel é referido especialmente em quatro 

trechos bíblicos (cf. Dn 10,9-14; 12,1; Jd 9; Ap 12,7-12). 

Desses textos emerge a figura do Arcanjo como combatente 

do mal, fiel ao seu Senhor e ocupado em defender o Povo 

de Deus em suas lutas contra o mal e em favor do bem.

Jesus Cristo venceu o mal de uma vez por todas, mas de 

modo misterioso ainda sentimos sua presença no mundo. O 

Catecismo da Igreja Católica (n. 272) afirma: 

“A fé em Deus Pai todo-poderoso pode ser posta à 

prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por 

vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impe-

dir o mal. Ora, Deus Pai revelou a sua onipotência 

do modo mais misterioso, na humilhação voluntá-

ria e na ressurreição de seu Filho, pelas quais venceu 
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o mal. Por isso, Cristo crucificado é ‘força de Deus 

e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é 

mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de 

Deus é mais forte do que os homens’ (1Cor 1,25). 

Foi na ressurreição e na exaltação de Cristo que o 

Pai ‘exerceu a eficácia da [sua] poderosa força’ e 

mostrou a ‘incomensurável grandeza que representa 

o seu poder para nós, os crentes’ (Ef 1,19-22).”

A presença do arcanjo São Miguel em nossa vida de 

oração deve alimentar em nós a certeza de que em Cristo 

somos mais que vencedores (cf. Rm 8,37). E o modo de 

vencer de Cristo é por meio do serviço e do amor. A soberba 

do mal se vence com a humildade do serviço ao próximo.

Quando começa e quando termina   

a quaresma de São Miguel?

A quaresma de São Miguel inicia-se no dia 15 de agosto 

– solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Ma-

ria e vai até o dia 29 de Setembro, quando celebramos são 

Miguel juntamente com os outros arcanjos Gabriel e Rafael. 

De 15 de agosto a 29 de setembro são quarenta e seis dias. 

Isso porque nos dias de domingo as orações da Quaresma 

de São Miguel não precisam ser rezadas, já que a priorida-

de deve ser dada ao domingo, dia do Senhor.

Como rezar essa quaresma?

Ela pode ser rezada individualmente ou em grupo, no 

melhor momento do dia. Sugere-se ter uma imagem de são 

Miguel e uma vela acesa, mas mais importante que ter esses 
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objetos é colocar-se na presença de Deus, com o firme pro-

pósito de promover o bem e combater o mal, começando 

pelo esforço de ser uma pessoa melhor.

O que pedir na quaresma de São Miguel?

O Senhor disse: “Peçam e lhes será dado” (Mt 7,7). Mas 

disse o apóstolo Paulo: “Nem sabemos o que convém pedir” 

(Rm 8,26). Sendo assim, podemos pedir o que desejarmos 

por intercessão de São Miguel nesses dias de oração; entre-

tanto, como só Deus sabe tudo, o pedido mais importante 

é a fé para entendermos a vontade de Deus. O próprio Je-

sus nos ensinou quando estava angustiado no jardim das 

Oliveiras. Ele pediu ao Pai que afastasse aquele cálice, mas 

depois disse: “Pai, que aconteça conforme a sua vontade”. 

Assim, podemos pedir tudo, mas que nosso maior desejo 

seja fazer a vontade de Deus.
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