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São Miguel é um arcanjo e está posicionado na ter-
ceira tríade abaixo do coro dos principados e acima do 
coro dos anjos. A palavra “arcanjo”, que deriva do gre-
go arkhaggelos, é apontada apenas duas vezes na Bíblia 
Sagrada: a primeira, em 1 Tessalonicenses 4,16, e a se-
gunda, em Judas 1,9. A oitava ordem das criaturas celes-
tes, na qual se estabelece, é a ordem dos que anunciam 
as grandes obras e realizam os grandes feitos no mundo 
temporal, a exemplo do Arcanjo Gabriel, que anunciou 
a encarnação do Altíssimo (Lc 1,26-38), do Arcanjo Ra-
fael, quando ministrou a cura da cegueira de Tobit (Tb 
6,9) e também expulsou o demônio de Sara, acorrentan-
do-o no deserto do Alto Egito (Tb 8,3), e dos grandes 
feitos realizados por São Miguel. 

O que sabemos sobre São Miguel, além do que consta 
nas Sagradas Escrituras, é obtido através da angelologia 
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– parte da teologia que estuda os anjos – e por meio de re-
latos encontrados na história dos santuários erguidos em 
sua homenagem. Muitos foram os santos e beatos que, 
em momentos determinantes de sua santidade, se vale-
ram do auxílio e da proteção de São Miguel.

Na Bíblia Sagrada, encontramos três menções ao arcan-
jo no Antigo Testamento e duas no Novo Testamento. Em 
Daniel, São Miguel é mencionado três vezes (Dn 10,13; 
10,21 e 12,1), e em todas essas citações Miguel exerce a 
tarefa de combater em favor do profeta e do povo. Em Ju-
das 1,9, o arcanjo disputa com o diabo o corpo de Moisés 
e, no livro do Apocalipse 12,7-8, é apresentada a queda do 
inimigo infernal quando Miguel e seus anjos expulsam o 
grande dragão com um terço dos anjos do céu. 

Há algumas situações nas narrativas bíblicas que en-
volvem uma criatura celestial a qual se denomina como o 
Anjo do Senhor. Alguns estudiosos acreditam tratar-se de 
São Miguel Arcanjo, na maior parte das vezes, especial-
mente quando na descrição se encontra a figura de um ser 
empunhando uma espada para defender os escolhidos. 
Conforme relata Ferdinand Holböck, na tradição judaica 
antiga, para os rabinos, Miguel é o referido Anjo do Se-
nhor, o que protegia a sinagoga e também o povo judeu.

O nome Miguel, que vem do hebraico Mikhael, designa a 
história do bem contra o mal, da batalha que foi travada no 
princípio do combate espiritual que enfrentamos diariamen-
te contra as potências das trevas, e da grande luta final pro-
fessada no livro do Apocalipse. Mi-Kha-El significa “Quem 
como Deus?”, e foi justamente esse brado que ecoou nos 
céus quando o arcanjo defendeu o trono do Altíssimo.

(Texto extraído do livro: São Miguel:  

um tratado de angelologia – PAULUS, 2021.)
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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 Arcan-
jos 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 priorida-
de deve ser dada ao dia do Senhor. No entanto, a quares-
ma 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 

melhor momento do dia. Sugere-se ter uma imagem de 
São Miguel Arcanjo e uma vela acesa. Porém, mais im-
portante que ter esses objetos é colocar-se na presença de 
Deus, com o firme propósito de promover o bem e com-
bater o mal, começando pelo esforço de ser uma pessoa 
melhor. Recomenda-se que a leitura das meditações seja 
feita de maneira pessoal. Trata-se de um texto meditati-
vo, por isso requer tempo e tranquilidade.

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 con-
vém pedir” (Rm 8,26). Sendo assim, podemos pedir o que 
desejarmos por intercessão de São Miguel Arcanjo nes-
ses dias de oração; entretanto, como só Deus sabe tudo,  
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o pedido mais importante é a fé para entendermos a von-
tade de Deus. O próprio Jesus nos ensinou, quando esta-
va angustiado no jardim das Oliveiras. Ele pediu ao Pai 
que afastasse aquele cálice, mas depois disse: “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.

Introdução





“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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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 celeste, pela virtude divina, precipitai no infer-
no 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.

PARA TODOS OS DIAS


