
São MigueL
ArcaNjo



© PAULUS – 2021

Rua Francisco Cruz, 229 • 04117-091 • São Paulo (Brasil)
Tel.: (11) 5087-3700
paulus.com.br • editorial@paulus.com.br

ISBN 978-65-5562-263-8

Direção editorial: Pe. Sílvio Ribas
Coordenação de arte: Rodrigo Moura de Oliveira
Coordenação de revisão: Tiago José Risi Leme
Preparação do original: Tatianne Francisquetti
Capa: Karine Pereira dos Santos
Projeto gráfico: Elisa Zuigeber
Impressão e acabamento: PAULUS

1ª edição, 2021

Seja um leitor preferencial PAULUS.
Cadastre-se e receba informações 
sobre nossos lançamentos e nossas promoções: 
paulus.com.br/cadastro
Televendas: (11) 3789-4000 / 0800 016 40 11

Todos os direitos reservados pela Paulus Editora. 
Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, 
seja por meios mecânicos, eletrônicos, seja via cópia 
xerográfica, sem a autorização prévia da Editora.

Dados  Internacionais  de  Catalogação  na  Publicação  (CIP)
Angélica Ilacqua CRB-8/7057

Burnett, Loo 
São Miguel Arcanjo: um tratado sobre angelologia/Loo Burnett 
- São Paulo: Paulus, 2021.

Bibliografia
ISBN 978-65-5562-263-8

1. Anjos 2. Miguel (Arcanjo) 3. Arcanjos I. Título 

CDD 235.3
21-1925 CDU 235.3

Índice para catálogo sistemático:
1. São Miguel Arcanjo 

LOO BURNETT



LOO BURNETT

São MigueL
ArcaNjo

UM TRATADO SOBRE ANGELOLOGIA



São Miguel (séc. XIX) 
Mosaico – Comunità Religiosa Serbo-Ortodossa – 
Igreja de San Spiridione, Trieste (Itália) 



QUEM COMO DEUS?

Ouviu-se o grito,
E, com a espada de fogo,
O arcanjo bendito
Separou em metades
O bem e o mal.

Cubram de trevas a inveja e a maldade,
E celebrem com cantos
Quem habita os céus.
É Miguel Justiceiro
Quem a batalha conduz.
Para sempre guerreiro,
Fiel combatente das hordas celestes,
Estandarte de luz!

Às almas penitentes que pedem socorro,
Com o escudo à frente, 
Derruba o inimigo e estende a mão.
Alivia a tristeza,
Cura doenças, dá consolação.
É força na vida, 
Presença constante,
Auxílio do Alto,
Rochedo de Deus.

Caminho da graça divina,
Me cubra com o seu manto
E, na hora do descanso,
Com os santos e os anjos,
Me leve à morada dos filhos de Deus.

Teresa Emídia Burnett Garcia
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PREFÁCIO

Te Deum laudamus! Alegro-me com a publicação deste tratado sobre 
São Miguel Arcanjo, por muitos motivos.

Em primeiro lugar, porque creio que chegaram os tempos descritos 
pelo profeta Daniel (cf. Dn 12), os tempos da grande tribulação, em que 
Miguel irá defender e liderar o povo de Deus nas duras batalhas que 
acompanham a paixão da Igreja militante, que agora começamos a viver.

Em segundo lugar, porque considero que São Miguel é ainda – infe-
lizmente – pouco conhecido e amado. Ele é o príncipe das milícias 
celestes, o primeiro dos anjos, aquele que se opôs desde o início à rebe-
lião de Satanás e dos seus seguidores, gritando: “Quem como Deus?”.

Finalmente, porque tenho uma especial devoção a São Miguel; devo-
ção esta que vem desde a minha juventude e que assenta sobre duas 
simples mas poderosas práticas de piedade: a oração a São Miguel escrita 
pelo papa Leão XIII e a Coroa Angélica – também conhecida como 
terço a São Miguel Arcanjo –, ensinada pelo próprio São Miguel a uma 
irmã carmelita portuguesa há alguns séculos.

Felicito a autora pela clareza e rigor da sua exposição. O texto é de 
agradável e fácil leitura e muito formativo, seja do ponto de vista his-
tórico, geográfico, seja, sobretudo, do ponto de vista doutrinal.

Faço votos para que esta publicação ajude o povo de Deus a recorrer 
com mais frequência à poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo. 
Estou certo de que, depois de experimentarmos a eficácia do seu auxílio 
neste perigoso combate contra o pecado e o demônio, não vamos deixá-lo 
jamais. São Miguel Arcanjo, rogai por nós!

Padre Duarte Sousa Lara
Exorcista e doutor em Sagrada Teologia

11 de fevereiro de 2021 ‒ Memória de N. S. de Lourdes
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APRESENTAÇÃO

A minha devoção a São Miguel Arcanjo se iniciou com a perda de 
um familiar muito próximo, no momento em que eu procurava um 
consolo para o acontecimento. Devotei-me pelo que li sobre ele – con-
dutor das almas – e foi a ele que entreguei o espírito do tio Careca. 
Desde pequena, sou fascinada por anjos e suas histórias, mas não poderia 
imaginar que eles, especialmente São Miguel Arcanjo, entrariam em 
minha vida de uma forma tão expressiva. 

Quando as mídias sociais surgiram, despretensiosamente, criei uma 
página para São Miguel e comecei a alimentá-la de forma sutil. Aproveitei 
meus conhecimentos em marketing, publicidade e propaganda e apli-
quei-os à fanpage do arcanjo, para que ela obtivesse algum sucesso. Já nos 
primeiros meses, a página apresentou um crescimento exponencial, e 
tornou-se necessário obter mais informações para mantê-la atualizada. 
No Brasil, as publicações católicas sobre São Miguel e os anjos eram muito 
escassas, difíceis de encontrar; foi então que, pesquisando na internet, 
deparei-me com um santuário dedicado ao arcanjo no interior da França, 
e resolvi investir na minha primeira jornada espiritual.

Em 2014, segui para a Normandia, a fim de conhecer o Mont-Saint-
-Michel, um santuário erigido no século VIII em honra a São Miguel. 
Mas, ao chegar à França, descobri que o local fazia parte de uma linha 
mística que acomodava sete templos consagrados ao arcanjo. Esse cami-
nho, que inicia na Irlanda e finaliza em Israel, é a célebre Linha Sacra 
de São Miguel Arcanjo, cujo enigmático trajeto deu-me a certeza de que 
me aprofundaria nesse grande mistério.


