SEGUNDA SAUDAÇÃO

NONA SAUDAÇÃO

TERCEIRA SAUDAÇÃO

Ao final, reza-se:
Um Pai-Nosso em honra de São Miguel Arcanjo
Um Pai-Nosso em honra de São Gabriel
Um Pai-Nosso em honra de São Rafael
Um Pai-Nosso em honra de nosso Anjo da Guarda

Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos Querubins,
para que o Senhor Jesus nos conceda a graça de fugirmos do
pecado e procurarmos a perfeição cristã. Amém
Ao segundo coro de Anjos: Um Pai-nosso, Três Ave-Marias e Um
Glória ao Pai.

Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos Tronos, para
que Deus derrame em nossos corações o espírito de verdadeira e
sincera humildade. Amém
Ao terceiro coro de Anjos: Um Pai-nosso, Três Ave-Marias e Um
Glória ao Pai.

QUARTA SAUDAÇÃO

Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das Dominações,
para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos
e de nos corrigir das nossas más paixões. Amém
Ao quarto coro de Anjos: Um Pai-nosso, Três Ave-Marias e Um Glória
ao Pai.

QUINTA SAUDAÇÃO

Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das Potestades,
para que o Senhor Jesus se digne proteger nossas almas contra as
ciladas e as tentações de satanás e dos demônios. Amém
Ao quinto coro de Anjos: Um Pai-nosso, Três Ave-Marias e Um Glória ao Pai.

Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste de todos os Anjos,
para que sejamos guardados por eles nesta vida mortal, para
sermos conduzidos por eles à glória eterna do Céu. Amém
Ao nono coro de Anjos: Um Pai-nosso, Três Ave-Marias e Um Glória
ao Pai.

Antífona: Gloriosíssimo São Miguel, chefe e Príncipe dos exércitos
celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes,
amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo;
Vós, cuja excelência e virtudes são eminentíssimas, dignai-vos
livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós
com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção, que
adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Amém.
Fonte: PADRE SERGINHO. São Miguel Arcanjo. A batalha final. São Paulo:
Editora Palavra & Prece, 2014.http://blog.cancaonova.com/padreluizinho/

Venha finalizar sua Quaresma de São Miguel em nossa Basílica!

SEXTA SAUDAÇÃO

Pela intercessão de São Miguel e do coro admirável das Virtudes,
para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos
livre de todo o mal. Amém
Ao sexto coro de Anjos: Um Pai-nosso, Três Ave-Marias e Um Glória
ao Pai.

SÉTIMA SAUDAÇÃO

Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos Principados,
para que o Senhor encha nossas almas do espírito de uma
verdadeira e sincera obediência. Amém
Ao sétimo coro de Anjos: Um Pai-nosso, Três Ave-Marias e Um Glória
ao Pai.

OITAVA SAUDAÇÃO

Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos Arcanjos, para
que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas
obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória do Paraíso.
Amém
Ao oitavo coro de Anjos: Um Pai-nosso, Três Ave-Marias e Um Glória
ao Pai.

Praça Tenente Urias, s/n, Centro,
São Miguel Arcanjo/SP - CEP: 18.230-000

(15) 3279-4141/ 99668-4141
atendimento@basilicasaomiguelarcanjo.com

basilicasaomiguelarcanjo.com
Basílica São Miguel Arcanjo

QUARESMA DE SÃO MIGUEL ARCANJO
A Quaresma a São Miguel Arcanjo é uma devoção que nasceu com São
Francisco de Assis. O santo fazia cinco quaresmas ao ano e, em uma
de suas quaresmas, setembro de 1224, São Francisco teve uma visão
de São Miguel Arcanjo e foi agraciado com as Santas Chagas de Jesus
em seu corpo. Daí percebemos quão forte esse período é para os fiéis.
A partir do dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, iniciase a Quaresma de São Miguel Arcanjo. As devoções devem nos ajudar
a viver melhor a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Uma
devoção sadia nunca ocupa o lugar das práticas essenciais de nossa
fé, como participar da Eucaristia Dominical, dos Santos Sacramentos,
da leitura da Palavra de Deus e a prática da Caridade. O maior fruto
é ter um coração cada vez mais aberto para Deus e para o próximo.
Ao se preparar para a quaresma é necessário:
• Acender uma vela abençoada diante de uma imagem ou
estampa de São Miguel;
• Oferecer uma penitência durante os 40 dias;
• Fazer o sinal da cruz;
• Rezar todos os dias: oração inicial, ladainha e consagração
a São Miguel. Se desejar, pode rezar também o Rosário de
São Miguel.

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, 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, atendei-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.

ORAÇÃO INICIAL

Oremos: Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, Príncipe da Igreja de
Cristo, para que sejamos dignos de Suas promessas. Amém.

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio
contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus,
instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo
divino poder, precipitai no inferno a satanás e a todos os espíritos
malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós! (3x)

Oração: Senhor Jesus, santificai-nos, por uma bênção sempre nova,
e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que
nos ensina a ajuntar riquezas do Céu e a trocar os bens do tempo
pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos
dos séculos. Amém.

LADAINHA DE SÃO MIGUEL
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.

Ao final, reza-se:
Um Pai Nosso em honra de São Gabriel
Um Pai Nosso em honra de São Miguel Arcanjo
Um Pai Nosso em honra de São Rafael
Oremos: Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos
celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes,
amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo; vós,
cuja excelência e virtudes são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos
de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança,
e fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia
mais na fidelidade em servir a Deus.
V. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo.

R. Para que sejamos dignos de Suas promessas. Amém.
Oração: Deus, todo poderoso e eterno, que por um prodígio de
bondade e misericórdia, para a salvação dos homens, escolhestes para
príncipe de Vossa Igreja o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel, tornainos 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, 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. Recordaivos 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, e a graça de amar a Deus, meu Salvador, de todo
o coração, 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.

ROSÁRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
Oração inicial
Deus, vinde em nosso auxílio;
Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio
agora e sempre. Amém.

PRIMEIRA SAUDAÇÃO

Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos Serafins, para
que o Senhor Jesus nos torne dignos de sermos abrasados de uma
perfeita caridade. Amém
Ao primeiro coro de Anjos: Um Pai-nosso, Três Ave-Marias e Um
Glória ao Pai.

