
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).



INTRODUÇÃO

A soberba do mal é vencida pelo amor

imagem mais divulgada de São Miguel nos impres-

siona: um anjo pisando a cabeça do demônio, em-

punhando uma espada na mão direita. Um dos quadros 

mais antigos com essa representação foi pintado pelo artis-

ta italiano Guido Reni (1575-1642); encontra-se na igreja 

de Santa Maria Imaculada, em Roma. Muitas, porém, são 

as imagens que apresentam o Arcanjo em posição de com-

bate, impondo derrota ao inimigo, que sintetiza 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 a presença do mal 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 im-

pedir o mal. Ora, Deus Pai revelou sua onipotência, 

da maneira mais misteriosa, no rebaixamento vo-

luntário e na ressurreição de seu Filho, por meio 
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dos quais venceu o mal. Assim, Cristo crucificado 

é “poder 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 ho-

mens” (1Cor 1,25). Na ressurreição e na exaltação 

de Cristo, o Pai “desdobrou o vigor de sua força” 

e manifestou a “extraordinária grandeza do poder 

que ele exerce, segundo o vigor de sua força podero-

sa, em favor de nós, que cremos” (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 Arcanjo?

A quaresma de São Miguel Arcanjo começa no dia 15 de 

agosto – solenidade da Assunção da Bem-aventurada Vir-

gem Maria – e vai até o dia 29 de setembro, quando ce-

lebramos 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 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, te-

nha 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 importan-

te 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.

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 ora-

ção; entretanto, 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 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.



PARA TODOS OS DIAS

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. Orde-

ne-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da 

milícia celeste, 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, o evangelho, a antífona 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.



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.

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,

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.

Oração

Senhor Jesus, santificai-nos, por uma bênção sempre nova, 

e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, esta sabe-

doria 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 ce-

lestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebel-

des, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois 

de Cristo; vós, cuja excelência e virtudes são altíssimas, dig-

nai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorre-

mos 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 

bondade e misericórdia para a salvação do ser humano, 

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. 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 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 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. 

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 

    o Deus Todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.

R. Amém.



São Miguel Arcanjo, rogai por nós!



1º DIA

Salmo 5 – Deus é o refúgio dos bons

Senhor, presta atenção às minhas palavras, discerne o 

meu murmúrio. Leva em conta o meu grito de socorro, meu 

rei e meu Deus, pois é para ti que eu rezo! Senhor, pela ma-

nhã ouves a minha voz. 

Pela manhã eu te exponho a minha causa e fico aguar-

dando. Porque não és um Deus que se agrada com a injus-

tiça; o malvado não pode ser teu hóspede. O arrogante não 

ficará de pé diante de teus olhos. Tu detestas todas as obras 

perversas.

Senhor, guia-me com tua justiça, por causa do meu ini-

migo. Aplaina, diante de mim, o teu caminho. Pois na boca 

deles não existe nada de verdade, em seu interior há so-

mente injustiças, sua garganta é um sepulcro escancarado, 

e sua língua só profere divisões.

Hão de se alegrar todos os que se abrigam em ti; para 

sempre darão gritos de júbilo. Estendes tua proteção sobre 

eles, e farão festa os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, 

abençoas o justo, e o cercas como escudo em seu favor.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 

princípio, agora e sempre. Amém.

Evangelho (João 1,1-5)

No princípio existia a Palavra, e a Palavra estava junto de 

Deus, e a Palavra era Deus. No princípio ela estava junto de 

Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. 

O que estava nela era vida, e a vida era a luz dos seres huma-

nos. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram.



Antífona

Ó glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celes-

tial, sede nossa defesa na luta que levamos contra os poderes 

do mundo. Vinde em auxílio das pessoas, criadas por Deus à 

sua imagem e semelhança, e redimidas por grande preço da 

tirania do inimigo. Amém.

Meditação

O Senhor nos exorta e diz: “Vocês são o sal da terra” (Mt 

5,13); e nos manda ser simples até a inocência, e, no entan-

to, apesar da simplicidade, prudentes (cf. Mt 10,16). O que, 

então, irmãos e irmãs caríssimos, nos é mais conveniente 

que nos precaver – vigilantes e solícitos de coração – contra 

as insídias do traiçoeiro inimigo, e igualmente descobri-las 

e evitá-las, para não parecermos descuidados em conservar 

a salvação, nós que nos vestimos do Cristo (cf. Rm 13,14), 

“sabedoria de Deus” (1Cor 1,24)?

Com efeito, a perseguição não é o único perigo; tam-

pouco tudo que irrompe em franca oposição para arruinar 

e lançar por terra os servos de Deus. A precaução é mais 

fácil quando é manifesto o temor; o ânimo se dispõe para o 

combate quando o adversário se declara. O inimigo é mais 

temível e perigoso quando se insinua furtivamente; quan-

do, aparentando paz, serpeja por sendas ocultas – daí seu 

nome de serpente. Tal é sua astúcia, tal sua capacidade de 

enganar o ser humano em invisíveis e enigmáticas trapaças.

Assim como mentiu logo no princípio do mundo (cf. Gn 

3,1-5) e frustrou a credulidade desprevenida das almas ru-

des, seduzindo-as com palavras falaciosas, também aproxi-

mou-se veladamente do próprio Senhor para tentá-lo, como 



se pudesse enganar e surpreender de novo. Foi, porém, per-

cebida e rechaçada; justamente por ter sido reconhecida e 

descoberta, foi abatida (cf. Mt 4,1-11).

Continua a partir da ladainha (página 9).

2º DIA

Salmo 7 – O Senhor é justo

Senhor, meu Deus, em ti eu me abrigo! Salva-me de 

meus perseguidores todos, e liberta-me! Não seja minha 

alma apanhada como por um leão, e dilacerada, sem que 

haja alguém para me libertar.

Desperta, meu Deus! Decreta um julgamento! Que a as-

sembleia dos povos te circunde. Assenta-te por sobre ela 

nas alturas. É o Senhor quem julga os povos. Julga-me se-

gundo a minha justiça, ó Senhor, e segundo a minha inte-

gridade, ó Altíssimo!

Que tenha fim a maldade dos ímpios, e o justo se estabe-

leça, pois tu sondas o coração e os rins, ó Deus justo. Deus 

é o meu escudo, ele que salva os corações retos. Deus é um 

juiz justo, um Deus que dita sentenças todos os dias.

Eis os danos que vêm do malfeitor: está grávido de mal-

dade e dá à luz a falsidade. Cava uma cisterna e abre uma 

cova, mas cai na mesma sepultura que cavou. Louvarei ao 

Senhor por sua justiça e cantarei ao nome de Deus Altíssimo.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 

princípio, agora e sempre. Amém.

Evangelho (João 1,9-13)

A Palavra era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, 



ilumina todos os seres humanos. Ela estava no mundo, e o 

mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conhe-

ceu. Ela veio para os que eram seus, mas os seus não a re-

ceberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de 

Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, àqueles que 

acreditam no nome dela; pois ela não nasceu do sangue, 

nem da vontade da carne, nem da vontade de um homem, 

mas de Deus.

Antífona

São Miguel Arcanjo, fazei que nossa vida seja conforme 

à vontade de Deus. Não permitais que o inimigo entre em 

nossas famílias, em nossas casas. Nós queremos sempre reco-

nhecer que somente Deus Pai Todo-poderoso reina em nossa 

vida. Afastai de nós toda maldade, intriga e divisão. Amém.

Meditação

Não sejamos, de novo, imprudentes, envolvidos na ar-

madilha da morte; mas, previdentes no perigo, gozemos a 

imortalidade recebida. E que outro modo há de podermos 

gozar a imortalidade, senão guardando os mandamentos 

do Cristo, com os quais é expulsa e vencida a morte? Ele 

próprio nos exorta dizendo: “Se você quer entrar para a 

vida, pratique os mandamentos” (Mt 19,17); e ainda uma 

vez: “Vocês são meus amigos, se fizerem o que estou man-

dando” (Jo 15,14).

Estes são chamados por ele fortes e estáveis, fundados 

na pedra com sólida ligadura, consolidados em firmeza 

imóvel e inabalável, contra todas as tempestades e fura-

cões do mundo: “Quem ouve essas minhas palavras e as 


