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NOVENA A SÃO MIGUEL ARCANJO 
REZAR DE 4-11 DE NOVEMBRO: 

 
1 - COROA ANGÉLICA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 
2 - LADAINHAS DE SÃO MIGUEL ARCANJO 
3 - CONSAGRAÇÕES 
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1 - COROA ANGÉLICA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 
Ave Maria Puríssima, sem pecado original Concebida! 

† Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, de nossos 

inimigos. 

† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 
 

Abri Senhor, os meus lábios, e minha boca proclamará vossos louvores. 
Vinde ó Deus, em meu auxílio! Apressai-vos Senhor, em me socorrer. 

Ato de Contrição 
Senhor meu, Jesus Cristo, Deus e Homem Verdadeiro, Criador, Pai e 

Redentor meu, por serdes Vós quem Sois, e porque vos amo sobre todas as 
coisas, arrependo-me de todo o coração, de todo o mal que fiz, e de todo o 
bem que deixei de fazer, porque pecando ofendi a Vós, que sois o Sumo Bem, 
e digno de ser amado sobre todas as coisas. Ofereço minha vida, obras e 
trabalhos em satisfação de meus pecados. Proponho firmemente, com a ajuda 
de Vossa graça, fazer penitência, não voltar a pecar e fugir das ocasiões de 
pecado. Senhor, pelos méritos de Vossa Paixão e Morte, com os quais Vos 
expiastes por meus pecados, oferecendo uma dor tão grande e intensa, que 
Vos fez suar Sangue, apiedai-vos de mim. Minha Mãe do Céu, alcançai-me de 
Jesus este suspirado perdão. Amém. 

Oração de Invocação ao Espirito Santo  
(Ditada em 28 de outubro de 2014) 

Vinde, meu Deus Espirito Santo, através da Poderosa Intercessão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, vossa Amadíssima Esposa. 

Vinde, meu Deus Espirito Santo, através da Poderosa Intercessão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, vossa Amadíssima Esposa.  

Vinde, meu Deus Espirito Santo, através da Poderosa Intercessão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, vossa Amadíssima Esposa.  

Oração  
Vinde, Espirito Santo, enchei os corações de vossos fieis e acendei neles 

o Fogo de vosso Amor.  
V/. Enviai vosso Espirito e tudo será́ criado.  
R/. E renovareis a face da terra.  
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Oremos: Ó Deus! Que iluminastes os corações de vossos filhos com a 
Luz do Espirito Santo, fazei-nos dóceis às suas Inspirações, para gostar 
sempre do bem e gozar de seu consolo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. 
Amem.  

Oração ao Divino Espirito Santo 
(Ditada pelo Coração Doloroso e Imaculado de Maria em 15 de agosto de 2014)  

Divino Espirito Santo, Esposo de Maria, meu Deus e Senhor, acendei 
em cada alma o Fogo de um Novo Pentecostes, para que nos consagreis 
como Apóstolos do Coração Doloroso e Imaculado de Maria e apóstolos dos 
últimos tempos. Protegei com vossa Sombra a Igreja Católica. Salvai a almas 
do mundo, e realizai o Reino Inflamado de Amor dos Corações Unidos de 
Jesus e Maria. Amem. 

Oração ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Habitação Pura e Santa, 

abrigai minha alma com vossa Maternal Proteção. Por este meio, 
permanecerei fiel à Voz de Jesus, e minha alma poderá corresponder ao Seu 
Amor e obedecer a Sua Divina Vontade. 

Ó Minha Mãe! Meu desejo é manter diante de minha vista, sem cessar, 
vossa participação de Corredentora. Com esta lembrança, viverei intimamente 
unido ao vosso Coração Doloroso e Imaculado, que sempre permanece 
totalmente unido ao Sagrado Coração de Vosso Divino Filho. Pelos méritos de 
vossas Virtudes e Angústias, cravai-me a este Divino Coração, protegei-me 
agora e sempre. Amém. 

Primeira Saudação 
Em honra do 1º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
dos SERAFINS, acendei em nossos corações uma chama de perfeita 
CARIDADE. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória.  

Segunda Saudação 
Em honra do 2º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
dos QUERUBINS, dai-nos uma verdadeira HUMILDADE de coração. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória. 
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Terceira Saudação 
Em honra do 3º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
dos TRONOS, aumentai em nós a FÉ. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória.  

Quarta Saudação 
Em honra do 4º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
das DOMINAÇÕES, avivai em nós a ESPERANÇA. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória.  

Quinta Saudação 
Em honra do 5º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
das PRINCIPADOS, dai-nos a PUREZA da alma e do corpo. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória.  

Sexta Saudação 
Em honra do 6º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
das POTESTADES, dai-nos o dom do CONSELHO. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória.  

Sétima Saudação 
Em honra do 7º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
das VIRTUDES, dai-nos o dom da PIEDADE. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória.  

Oitava Saudação 
Em honra do 8º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
dos ARCANJOS, dai-nos o dom da ORAÇÃO. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória.  
 
 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Novena a São Miguel Arcanjo - sagradoscoracoesunidos.org 5 

Nona Saudação 
Em honra do 9º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
dos ANJOS, dai-nos o dom da PERSEVERANÇA no bem, até a morte. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória.  
Quatro Pai Nossos: 
1º em honra de São Miguel. 
2º em honra de São Gabriel. 
3º em honra de São Rafael. 
4º em honra do Anjo da Guarda. 

Oração 
Ó Glorioso Príncipe São Miguel Arcanjo, Chefe Principal da Milícia 

Celestial, Guardião fidelíssimo das almas, Vencedor eficaz dos espíritos 
rebeldes, fiel Servidor no Palácio do Rei Divino! Sois nosso admirável Vigilante 
e Protetor. Vós, que brilhais com excelente resplendor e com virtude sobre-
humana, livrai-nos de todo mal. 

Com plena confiança recorremos a Vós. Assisti-nos com vossa amável 
proteção, para que sejamos mais e mais fiéis ao serviço de Deus, todos os 
dias de nossa vida. Amém. 

V: Rogai por nós, ó Glorioso São Miguel, Príncipe da Igreja de Jesus 
Cristo! 

R: Para que sejamos dignos de alcançar Suas Promessas. Amém. 
Onipotente e Eterno Deus! Adoramos e vos bendizemos, porque em 

vossa maravilhosa Bondade, e com o Misericordioso desejo de salvar as 
almas do gênero humano, escolhestes o glorioso Arcanjo São Miguel, como 
Príncipe de vossa Igreja. 

Humildemente Vos suplicamos, Pai Celestial, que por sua intervenção, 
nos livreis de nossos inimigos, e na hora da morte não permitais que nenhum 
espirito maligno se aproxime de nós, para prejudicar nossas almas. Ó Deus e 
Senhor nosso! Guiai-nos por meio deste mesmo Arcanjo. Enviai-o para que 
nos conduza à presença de Vossa Excelsa e Divina Majestade. Vô-lo pedimos, 
pelos méritos de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém. 

Salve Rainha: 
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia... 
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2. LADAINHA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 
V. Senhor, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. 
R. Senhor, tende piedade de nós. 
V. Cristo, ouvi-nos. 
R. Cristo, escutai-nos. 
Deus Pai Celestial, tende piedade 
de nós. 
Deus Filho Redentor do mundo, 
tende piedade de nós. 
Deus Espirito Santo, tende piedade 
de nós. 
Santíssima Trindade, 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, Vencedor de Lúcifer. 
São Miguel, Anjo da fé e da 
humildade. 
São Miguel, perfeito adorador do 
Verbo Divino. 
São Miguel, coroado de honra e 
glória. 
São Miguel, poderoso 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 alegria da 
Igreja triunfante. 
São Miguel, luz dos Anjos, 
São Miguel, baluarte dos cristãos, 
São Miguel, força dos que 
combatem sob o estandarte da 
Cruz, 
São Miguel, luz e confiança das 
almas no último momento da vida, 
São Miguel, socorro seguro, 
São Miguel, nosso auxílio em todas 
as adversidades, 
São Miguel, patrono dos 
moribundos, 
São Miguel, Companheiro das 
almas dos defuntos, 
São Miguel, Preservador da santa 
unção, 
São Miguel, arauto da sentença 
eterna, 
São Miguel, consolador das almas 
que estão no Purgatório, 
São Miguel, a quem o Senhor 
encomendou receber as almas 
depois da morte,  
São Miguel, nosso Príncipe, 
São Miguel, nosso Advogado, 

Oremos: 
Senhor Jesus, santificai-nos com uma bênção sempre nova, e concedei-

nos pela intercessão de São Miguel, aquela sabedoria que nos ensina a juntar 
riquezas no Céu, e mudar os bens temporais pelos da eternidade. Vós que 
viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. 

Oremos: 
Rogai pelos Apóstolos dos Últimos Temos, ó Santo Arcanjo Miguel, 

Patrono do Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria, 
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para que possamos ser dignos das promessas do Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus e do Doloroso e Imaculado Coração de Maria. Amém. 

ORAÇÃO DE PROTEÇÃO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 
Ó São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso amparo 

contra a perversidade e ciladas do demônio. 
E Vós, ó Príncipe da Milícia Celestial, com o poder que Deus vos 

concedeu, lançai no inferno a satanás e a todos os demais espíritos malignos 
que vagam pelo mundo para a perdição das almas. 

Glorioso São Miguel Arcanjo, protegei-nos! 

Invocação: 
Glorioso São Miguel Arcanjo! 

Com vossa luz, iluminai-nos. 
Com vossas asas, protegei-nos. 

Com vossa espada, defendei-nos, 
Na Divina Vontade 

************************************* 

3. CONSAGRAÇÕES 
CONSAGRAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO 

CONSAGRAÇÃO DA PESSOA 
Eu ...(nome)..., consagro-me a São Miguel Arcanjo e aos Coros 

Angélicos, de parte de Deus Pai, Filho e Espirito Santo e Maria Santíssima. 
São Miguel, Chefe Principal da Milícia Celestial, tomai posse de mim, 

representai-me, protegei-me, defendei-me. Sob vosso comando, fico. Quem 
como Deus? Ponho-me sob vossa proteção, por minha própria vontade, até a 
eternidade.  

CONSAGRAÇÃO DO REFÚGIO, LAR OU DE UMA OBRA QUE SE VÁ 
COMEÇAR: 

Este lar, o consagramos a São Miguel Arcanjo e aos Coros Angélicos, 
de Parte de Deus Pai, Filho e Espirito Santo e Maria Santíssima. 

São Miguel, Chefe Principal da Milícia Celestial, tomai posse deste lar, 
representai-o, protegei-o, defendei-o. Sob vosso comando, fica. Quem como 
Deus? A Vós, Chefe Principal, vos entregamos esse lar. Desde hoje vos 
pertence, por nossa própria vontade, até a eternidade. São Miguel, entrai e 
possuí esta casa! 
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CONSAGRAÇÃO DE SANTA TERESINHA AOS SANTOS ANJOS 
Eu, ...(nome) ..., consagro-me solenemente ao vosso serviço. 
Eu prometo, na presença de Deus e da Santíssima Virgem, ser fiel a vós, 

e esforçar-me por imitar vossas virtudes, principalmente vosso fervor, vossa 
humildade, vossa obediência e vossa pureza. Quero honrar com uma 
particular veneração aos Santos Anjos e a Maria, Vossa Augusta Rainha. 

Trabalharei com todas minhas forças, para corrigir minhas faltas, para 
alcançar as virtudes e para cumprir todas minhas obrigações de cristão. 

† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.  

*************************** 
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Da Coordenação Mundial do Apostolado: 

Esta, abaixo,é a oração final da Novena a São Miguel 
Arcanjo. Devemos orar com a Cruz Gloriosa na mão, e eleva-
la no seu momento próprio indicado no final da oração, onde 
diz: Levantando a Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e de Maria. Para os que não tenham outra 
forma, podem imprimir ou levantar essa Cruz no seu celular. 
Assim será como encerraremos a Consagração no dia 
12.11.2019, ao final da Novena de São Miguel. 

********************* 

 
Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos  

de Jesus e de Maria 

********************************* 

Oração a São Miguel Arcanjo  
[Do Papa Leão XIII - 18.05.1890 - publicada na Acta 

Sanctae Sedis Sedis (ASS) vol. 23, p. 743] 

Ó glorioso príncipe das milícias celestes, São Miguel 
Arcanjo, defendei-nos no combate, e na terrível luta que 
devemos sustentar contra os principados e as potências, 
contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os 
espíritos malignos! 

Vinde em auxílio dos homens, que Deus criou imortais; 
que formou à Sua imagem e semelhança, e que resgatou por 
grande preço da tirania do demônio. 

Combatei neste dia, com o exército dos Santos Anjos, 
os combates do Senhor, como em outro tempo combatestes 
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contra Lúcifer, o chefe dos orgulhosos, e contra os anjos 
apóstatas, que foram impotentes em resistir-vos, e para 
quem, não houve nunca jamais lugar no céu. 

Sim. Esse monstro, essa antiga serpente, que se chama 
demônio e Satanás, o que seduz o mundo inteiro, foi 
precipitado com seus anjos ao fundo do abismo. 

Mas eis aqui, que esse antigo inimigo, este primeiro 
homicida, levantou ferozmente a cabeça. 

Disfarçado como anjo de luz, e seguido de toda a turba 
e de espíritos malignos, percorre o mundo inteiro para 
apoderar-se dele, e desterrar o Nome de Deus e de Seu 
Cristo. Para afundar, matar e entregar à perdição eterna 
as almas destinadas à eterna coroa de glória. 

Sobre homens de espirito perverso e de coração 
corrupto, este dragão vermelho derrama também, como uma 
torrente de lama impura, o veneno de sua malícia infernal, 
isto é, o espirito de mentira, de impiedade, de blasfêmia 
e o sopro envenenado de impudicicia, dos vícios e de todas 
as abominações. 

Inimigos cheios de astúcia encheram de opróbrios e 
amarguras a Igreja, esposa do Cordeiro Imaculado, e sobre 
seus bens mais sagrados puseram suas mãos criminais. 

Ainda, neste lugar sagrado, onde foi estabelecida a 
Sede de Pedro e a cátedra da Verdade, que deve iluminar o 
mundo, elevaram o abominável trono de sua impiedade, com o 
desígnio iníquo de ferir o Pastor e dispersar o rebanho. 

Suplicamos-Lhe, pois, ó Príncipe invencível, contra os 
ataques desses espíritos réprobos! Auxiliai o povo de Deus 
e dai-lhe a vitória. 

Este povo vos venera como seu protetor e seu patrono, 
e a Igreja, gloria-se de ter-vos como defensor, contra os 
malignos poderes do inferno. 

A vós confiou Deus o cuidado de conduzir as almas à 
beatitude celeste. 

Ah! Rogai, pois, ao Deus da paz, que ponha sob nossos 
pés Satanás vencido e de tal maneira abatido, que não 
possa, nunca mais, manter os homens na escravidão, nem 
causar prejuízo à Igreja. 

Apresentai nossas orações ante o olhar do Todo-
Poderoso, para que as misericórdias do Senhor, nos alcancem 
quanto antes. Submetei o dragão, a antiga serpente, que é 
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o diabo e Satanás, acorrentai-o e precipitai-o no abismo, 
para que não possa seduzir aos povos. Amém. 

(Levantando a Cruz Glorioso dos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e de Maria) 

Eis aqui a Cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. 

Venceu o Leão de Judá, a estirpe de Davi. 

Que vossas misericórdias, ó Senhor, realizem-se sobre 
nós! 

Como temos esperado em Vós. 

Senhor, escutai minha oração. 

E que meus clamores se elevem até Vós. 

Ó Deus Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo! Invocamos vosso 
Santo Nome, e imploramos insistentemente vossa clemência, 
para que, pela intercessão de Maria Imaculada, sempre 
Virgem, Nossa Mãe, e do glorioso São Miguel Arcanjo, vos 
digneis auxiliar-nos contra Satanás e todos os outros 
espíritos imundos que percorrem a terra, para prejudicar o 
gênero humano e perder as almas. Amém. 

 


