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Aconteceu então um combate no céu: Miguel e seus 
Anjos combateram contra o Dragão. Também o Dragão 
combateu junto com seus Anjos, mas não venceu, e não 
houve mais lugar para eles no céu. Então, foi expulso 
o grande Dragão, que é a antiga Serpente, o chamado 
Diabo e Satanás. É ele que engana todos os habitantes 
da terra: foi expulso para a terra, e os seus Anjos foram 
expulsos junto com ele. Então, ouvi uma voz forte no 
céu que dizia: “Agora aconteceu a salvação, o poder e 
o reinado do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. 
Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele 
que os acusava dia e noite diante do nosso Deus”.

(Apocalipse 12,7-10)
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“Rezar sempre e nunca desanimar” (Lc 18,1)

Nos tempos difíceis que vivemos, parece que a força do 
mal está sendo vitoriosa: quanto sofrimento, quantas 

pessoas tendo a vida ceifada pela Covid-19. Um vírus invisível 
tem causado tanta angústia, tanta dor. Gente que amamos tem 
ido embora de repente… 

Gostaríamos tanto que essas pessoas permanecessem um 
pouco mais conosco. Queríamos um pouco mais a alegria da 
presença, do sorriso, do abraço. Mas o vírus não tem deixado. 
Tem faltado ar, fôlego e vida para muita gente.

Mais do que nunca, precisamos de esperança no combate 
que é a nossa vida. Não podemos desanimar. É preciso conti-
nuar confiando em Deus, e fazendo a nossa parte. Em situa-
ções assim, a presença de São Miguel nos ajuda bastante. Esse 
Arcanjo nos faz sentir de maneira bem próxima a poderosa 
proteção de Deus. 

São Miguel nos lembra de que o mal, que se manifesta de 
tantos modos, não tem a palavra final. A palavra final é sempre 
do Senhor Deus dos exércitos. E quem é forte como Deus? 
Quem é bom como Deus? Quem é poderoso como o Senhor? 
Quem é misericordioso como ele? Ninguém! 

A certeza de que Deus nos ama e cuida de nós nos acalenta 
nestes tempos difíceis. Confiemos em Deus, mesmo em tem-
pos de tanto sofrimento. Mesmo entre lágrimas, sem entender 
tudo o que está acontecendo, saibamos dizer: “Senhor, seja fei-
ta a vossa vontade, assim na terra como no céu”. 

INTRODUÇÃO
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Como auxílio a todos os que desejam reforçar a confiança 
na divina Providência nestes tempos, apresentamos a Quares-
ma de São Miguel Arcanjo 2021. Além das tradicionais ora-
ções a São Miguel, este devocionário apresenta um esquema 
de oração mais completo, com Salmos, antífonas, leitura da 
Palavra de Deus e meditações que nos ajudam no aprofunda-
mento da fé.

Quando começa e Quando termina 
a Quaresma de são miguel arcanjo?

A quaresma de São Miguel Arcanjo começa no dia 15 de 
agosto – solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem 
Maria – 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 46 dias. Isso porque, 
nos dias de domingo, as orações da quaresma não precisam ser 
rezadas, já que a prioridade deve ser dada ao dia do Senhor. 

No entanto, a quaresma de São Miguel Arcanjo pode ser 
rezada também em outros períodos do ano. Basta que quem 
for rezar tenha cuidado para que a quaresma não interfira na 
vivência de algum momento litúrgico forte da Igreja.

como rezar a Quaresma 
de são miguel arcanjo?

Ela pode ser rezada individualmente ou em grupo, no me-
lhor momento do dia. Sugere-se ter uma imagem de São Mi-
guel Arcanjo e uma vela acesa. Porém, mais importante que ter 
esses objetos é colocar-se na presença de Deus, com o firme 
propósito de promover o bem e combater o mal, começando 
pelo esforço de ser uma pessoa melhor.
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o Que pedir na Quaresma 
de são miguel arcanjo?

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 Arcanjo nesses dias de oração; en-
tretanto, como só Deus sabe tudo, o pedido mais importante é 
a fé para entendermos a vontade de Deus. O próprio Jesus nos 
ensinou, quando estava angustiado no jardim das Oliveiras. 
Ele pediu ao Pai que afastasse aquele cálice, mas depois dis-
se: “Pai, que aconteça conforme a sua vontade” (cf. Lc 22,42). 
Assim, podemos pedir tudo, mas que nosso maior desejo seja 
fazer a vontade de Deus.
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Invocação da Santíssima Trindade
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Oração inicial
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 ce-
leste, 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, 
tende piedade de nós! (3x)

Em seguida, rezam-se o salmo, a antífona, a Palavra de Deus  
e a meditação próprios de cada dia.

Ladainha de São Miguel Arcanjo
Senhor, tende piedade de nós.
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.

PARA TODOS OS DIAS
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Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, 
tende piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus, 
tende piedade de nós.
Trindade Santa, que sois um único 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.
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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 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 que estão no purgatório, 
rogai por nós.
São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber 
    as almas que estão no purgatório,
rogai por nós.
São Miguel, nosso príncipe, 
rogai por nós.
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, 
atendei-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós.
Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, 
   príncipe da Igreja de Cristo, 
para que sejamos dignos de suas promessas.
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Oração
Senhor Jesus, santificai-nos, por uma bênção sempre nova, e 
concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria 
que nos ensina a ajuntar riquezas do Céu e a trocar os bens 
do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais para 
sempre. Amém.

Em seguida, rezam-se:
1 Pai-nosso em honra a São Miguel Arcanjo.
1 Pai-nosso em honra a São Gabriel Arcanjo.
1 Pai-nosso em honra a São Rafael Arcanjo.
3 Ave-Marias em honra à Santíssima Mãe de Deus.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

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 altíssimas, 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. Amém.

V. Rogai por nós, ó Bem-aventurado São Miguel Arcanjo,  
    príncipe da Igreja de Cristo. 
R. Para que sejamos dignos de suas promessas.

Oração
Deus, eterno e todo-poderoso, que por um prodígio de bon-
dade e misericórdia para a salvação do ser humano, escolhes-
tes para príncipe de vossa Igreja o gloriosíssimo Arcanjo São 
Miguel, tornai-nos dignos, nós vo-lo pedimos, de sermos  
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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. Amém.

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. 
É pequena a oferta do meu serviço, 
sendo como sou um miserável pecador, 
mas vós engrandecereis o afeto do meu coração; 
recordai-vos de 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 de amar a Deus de todo o 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. 
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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.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate 
para que não pereçamos no supremo juízo.
Amém.

Bênção final
V. A nossa proteção está no nome do Senhor.
R. Que fez o céu e a terra.
V. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-nos 
     Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
R. Amém.



São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate!
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Salmo 3 – A segurança do justo
Senhor, como são numerosos meus opressores, numerosos 

os que se levantam contra mim. Numerosos são aqueles que 
dizem a meu respeito: “Não há salvação de Deus para você”.

Tu, porém, Senhor, tu és o escudo que me protege. És a mi-
nha glória e me elevas a cabeça. Com a minha própria voz in-
vocarei ao Senhor, e ele me responderá de sua montanha santa.

Posso me deitar e adormecer, e logo acordar, pois é o Se-
nhor quem me dá segurança. Não temerei a multidão de pes-
soas que se coloca ao meu redor. Levanta-te, Senhor! Salva-
-me, Deus meu!

Pois destruíste o queixo de todos os meus inimigos, que-
braste os dentes aos malvados. De ti, Senhor, é que vem a sal-
vação. E sobre o teu povo, a tua bênção.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Antífona
São Miguel Arcanjo, gloriosíssimo príncipe dos exércitos celes-

tes, defendei-nos no combate contra as forças do inimigo, contra 
os chefes deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos espa-
lhados pelos ares. Vinde em auxílio das pessoas que Deus fez à sua 
imagem e semelhança. Amém.

Palavra de Deus (Gênesis 1,1-5)
No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era um 

caos vazio, a escuridão cobria até as profundezas e um vento 

1º DIA
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de Deus se agitava sobre a superfície das águas. E Deus disse: 
“Haja luz!”. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e sepa-
rou a luz da escuridão. À luz Deus chamou “dia” e à escuridão 
chamou “noite”. Veio o entardecer e veio o amanhecer: foi o 
primeiro dia.

Meditação
“Quem me segue não andará na escuridão” ( Jo 8,12), diz 

o Senhor. São essas as palavras de Cristo pelas quais somos 
exortados a imitar sua vida e seus costumes, se verdadeira-
mente desejamos ser esclarecidos e livres de toda a cegueira 
de coração. Seja, pois, nosso principal empenho meditar a vida 
de Jesus Cristo. A sua doutrina excede a de todos os santos, e 
quem possuir o seu espírito encontrará um maná escondido. 

Acontece, porém, que muitos ouvem frequentemente o 
Evangelho e tiram pouco proveito, por não terem o espírito de 
Cristo. Quem quiser, pois, entender plenamente e com provei-
to as palavras de Cristo deve conformar sua vida com a dele. 
Que te aproveita discorrer sabiamente sobre a Trindade se, por 
falta de humildade, lhe desagradas? 

Decerto não são as palavras sublimes que tornam o homem 
santo e justo, mas uma vida virtuosa o faz agradável a Deus. É 
preferível experimentar a compunção a saber defini-la. Ainda 
que soubesses de cor toda a Bíblia e as máximas de todos os 
filósofos, de que te serviria tudo isso sem a caridade e a graça 
de Deus? 

Ladainha, oração e bênção final (página 11).


