
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coroinha em Honra ao Glorioso São Miguel Arcanjo 

Sinal da Cruz-Credo-Pai-nosso-Ave Maria 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e 

ciladas do demônio. Subjugue-o Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste, pelo 

divino poder, precipitai no inferno a satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para 

perder as almas. Amém. 

 

Primeira Súplica 

Ó Glorioso Príncipe, dos exércitos angelicais, suplicantes te pedimos, vinde com toda a corte celestial 

ajudar-nos a desmascarar todas as estratégias que o Inimigo e o seu maléfico séquito de seguidores têm 

tramado contra os filhos da luz. 

Rezar um Pai-Nosso, três Ave-Marias e um Glória ao Pai em cada súplica. 

Segunda Súplica 

Ó Glorioso Guardião da Igreja Militante, suplicantes te pedimos, guardai incólume a Santa Mãe Igreja da 

mão de todos os seus perseguidores e fazei que se cumpram todos os dias as promessas saídas dos lábios 

do seu esposo muito amado de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. 

Terceira Súplica 

Ó Glorioso Socorro, da Igreja padecente, suplicantes te pedimos, introduzi na mansão celestial todas as 

almas que padecem agonizantes no purgatório e apressai-vos a vir em nosso socorro quando chegar a nossa 

hora. 

Quarta Súplica 

Ó Glorioso Adorador de Deus, vós que recebestes a incumbência de presidir o culto de adoração que a ele 

é prestado no céu, suplicantes te pedimos, levantai um exército de almas adoradoras na terra abrasadas de 

amor a Jesus Eucarístico. 

Quinta Súplica 

Ó Gloriosos General, da Milícia Celestes, suplicantes te pedimos, extirpai de nós todo o orgulho 

para que nos suceda o mesmo que a Lúcifer que fora expulso da presença do Senhor. 

Sexta Súplica 

Ó Glorioso Guerreiro, do Altíssimo, suplicantes te pedimos, não permitais que sejamos contaminados por 

um espírito de revolta contra Deus e contra a Santa Mãe Igreja. 

Sétima Súplica 

Ó Gloriosos Vencedor das Hostes infernais, suplicantes te pedimos, assim como vencestes a Satanás e a 

toda a legião de anjos decaídos, vinde em nosso auxílio afim de que também nós alcancemos a coroa da 

vitória. 

Oitava Súplica 

Ó Glorioso Defensor dos que combatem, suplicantes te pedimos, defendei-nos no combate contra o inimigo 

contra as forças que no mundo querem nos afastar de Deus e contra nós mesmo. 

Nona Súplica 

Ó Glorioso Modelo de Obediência, suplicantes te pedimos, tornai nos submissos a vontade de Deus, 

ajudando-nos a cumpri-la mesmo quando nossa humanidade relutar em aceita-la. 

        Quem como Deus? Ninguém como Deus!  

        Quem como Deus? Ninguém como Deus!  

        Quem como Deus? Ninguém como Deus!  
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     Oremos: 

Ó Glorioso São Miguel, Príncipe das Hostes Divinas, Santo Defensor do povo de Deus, Vencedor do 

Dragão e que agora defende vigilantemente a Igreja de Deus contra as portas do inferno, instantemente 

vos pedimos: ajudai nos no doloroso e perigoso combate que temos que travara contra o mesmo inimigo 

que derrotastes. Ficai conosco ó Príncipe poderoso para que possamos lutar corajosamente e derrotar 

Satanás e com vosso auxilio alcançar o prêmio das bem-aventuranças. Amém. 

 

Litania 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. 

Santíssima Trindade , que sois um só Deus, tende piedade de nós. 

Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. 

São Miguel,  

São Miguel, cheio da graça de Deus,  

São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino,  

São Miguel, coroado de honra e de glória,  

São Miguel, poderosíssimo Príncipe dos exércitos do Senhor,  

São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade,  

São Miguel, guardião do Paraíso,  

São Miguel, guia e consolador do povo israelita,  

São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante,  

São Miguel, honra e luz da Igreja triunfante,  

São Miguel, Luz dos Anjos,  

São Miguel, baluarte da verdadeira fé,  

São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da Cruz,  

São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida,  

São Miguel, socorro muito certo,  

São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades,  

São Miguel, mensageiro da sentença eterna, 

São Miguel, consolador das almas do Purgatório,  

vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte,  

São Miguel, nosso Príncipe,  

São Miguel, nosso Advogado,  

 

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 Arcanjo, Príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das 

promessas de Jesus Cristo. Amém. 

 

Oração 

Senhor Jesus Cristo, santificai-nos, por uma bênção sempre nova, e concedei-nos, pela intercessão de São 

Miguel a sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas no Céu e a trocar os bens do tempo presente pelos 

bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. 
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