
     

 

 

QUARESMA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 

Para rezar a Quaresma de São Miguel Arcanjo é 

necessário: 

1. Acender uma vela abençoada e rezar diante de uma 

imagem ou estampa de São Miguel  

Arcanjo; 

2. Oferecer uma penitência (jejum, abstinência ou 

sacrifício) durante os 40 dias; 

3. Fazer o sinal da cruz; 

4. Rezar essas orações indicadas abaixo todos os dias 

(a oração “Augusta Rainha dos Céus” é opcional). 
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“Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. ” Mt 5, 48 
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 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 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). 

 

     
  



 

“Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. ” Mt 5, 48 

LADAINHA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus 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 das almas 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, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai 

por nós. 

São Miguel, luz e confiança das almas 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. 

 

 



 

“Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. ” Mt 5, 48 

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, ouvi-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, essa sabedoria que nos 

ensina a ajuntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente 

pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos 

séculos. Amém. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
   

 
    

  



 

“Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. ” Mt 5, 48 

 

 

ORAÇÃO A VIRGEM MARIA: AUGUSTA RAINHA DOS 
CÉUS  
 

Augusta Rainha dos céus, soberana mestra dos Anjos, 

Vós que, desde o princípio, recebestes de Deus 

O poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, 

Nós vo-lo pedimos humildemente, 

Enviai vossas legiões celestes para que, 

Sob vossas ordens, e por vosso poder, 

Elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, 

Reprimindo-lhes a insolência, e lançando-os no abismo. 

Quem é como Deus? 

Ó Mãe de bondade e ternura, 

Vós sereis sempre o nosso Amor e a nossa esperança. 

Ó Mãe Divina, enviai os Santos Anjos para nos defenderem, 

E repeli para longe de nós o cruel inimigo. 

Santos Anjos e Arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate! 

Nossa Senhora, Augusta Rainha dos Céus, rogai por nós.  


