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Miguel – que significa: "Quem é como Deus?" – é o 
campeão do primado de Deus, da sua transcendência e do 
seu poder. São Miguel luta para restabelecer a justiça divina; 
defende o Povo de Deus dos seus inimigos e sobretudo do 
inimigo por excelência, o mal. E São Miguel vence, porque 
nele é Deus que age.
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Introdução

No dia 5 de julho de 2013, em uma sexta-feira, o Papa 
Francisco inaugurou um monumento dedicado ao Arcanjo 
São Miguel. Na ocasião disse: “Nos jardins do Vaticano exis-
tem diversas obras artísticas; mas esta, que hoje se acrescenta, 
assume um lugar de particular relevo, quer pela sua coloca-
ção, quer pelo significado que exprime. Com efeito, não é 
apenas uma obra celebrativa, mas um convite à reflexão e à 
oração. Miguel – que significa: ‘Quem é como Deus?’ – é o 
campeão do primado de Deus, da sua transcendência e do seu 
poder. Miguel luta para restabelecer a justiça divina; defende 
o povo de Deus dos seus inimigos e, sobretudo, do inimigo 
por excelência, o diabo. E São Miguel vence, porque nele é 
Deus que age. Então, esta escultura recorda-nos que o mal 
é vencido, o acusador desmascarado e a sua cabeça esmaga-
da, porque a salvação se realizou de uma vez para sempre no 
sangue de Cristo. Embora o diabo tente sempre ferir o rosto 
do arcanjo e a face do homem, contudo Deus é mais forte; 
a vitória é sua, e a sua salvação é oferecida a cada homem. 
No caminho e nas provações da vida não estamos sozinhos, 
mas somos acompanhados e amparados pelos anjos de Deus, 
que oferecem, por assim dizer, as suas asas para nos ajudar a 
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superar muitos perigos, para podermos voar alto em relação 
àquelas realidades que podem pesar sobre a nossa vida ou ar-
rastar-nos para baixo. Ao consagrar o Estado da Cidade do 
Vaticano ao Arcanjo São Miguel, peçamos-lhe que nos defen-
da do Maligno e que o afaste”.

As palavras do santo padre tocam profundamente nosso 
coração nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Muitas 
vezes, somos tentados a desistir da caminhada, a voltar atrás, 
mas como é bom saber que Jesus está vivo, ressuscitado no 
meio de nós. Ele caminha conosco! Por isso, devemos carre-
gar, com alegria, nossa cruz de cada dia, seguindo seus passos. 
São Miguel Arcanjo e todos os anjos de Deus também nos 
auxiliam. Combatem a nosso favor. 

Que esta novena nos ajude a perseverar em nossa vida cris-
tã, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como 
Jesus nos ama.

Pe. Agnaldo José
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10 Dia

Perfeito adorador do Verbo Divino

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

Intenção para a novena

São Miguel, este é o primeiro dia desta novena em vossa 
honra. Vós sois o arcanjo que nos defendeis contra as ciladas 
do diabo. Neste momento, pedimos (dizer a intenção). Temos 
fé. Intercedei por nós junto à Santíssima Trindade.

Ladainha

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. 
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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. 
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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. Amém. 

Oração 

Senhor Jesus, santificai-nos com uma bênção sempre nova. 
Concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, a sabedoria 
que nos ensina a juntar riquezas no céu e trocar os bens do 
mundo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos 
os séculos dos séculos. Amém.

Arcanjo São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, in-
tercedei por nós para que acolhamos Jesus Cristo como único Se-
nhor e Salvador da nossa vida (repetir três vezes).
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20 Dia

Quem é como Deus?

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

Salmo 15

Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!

Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! 
Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor: 
nenhum bem eu posso achar fora de vós!” 
Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, 
meu destino está seguro em vossas mãos!

Eu bendigo o Senhor, que me aconselha 
e até de noite me adverte o coração.  
Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, 
pois se o tenho a meu lado não vacilo.

Eis por que meu coração está em festa, 
minha alma rejubila de alegria,  
e até meu corpo no repouso está tranquilo. 
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Pois não haveis de me deixar entregue à morte, 
nem vosso amigo conhecer a corrupção.

Vós me ensinais vosso caminho para a vida; 
junto a vós, felicidade sem limites, 
delícia eterna e alegria ao vosso lado!

Meditação

“Houve então uma batalha no céu: Miguel e seus anjos 
guerrearam contra o Dragão. O Dragão lutou juntamente 
com os seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou o 
seu lugar no céu. E foi expulso o grande Dragão, a antiga Ser-
pente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo 
inteiro. Ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram ex-
pulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu, proclaman-
do: ‘Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso 
Deus, e o poder do seu Cristo. Porque foi expulso o acusador 
dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante 
do nosso Deus. Eles venceram o Dragão pelo sangue do Cor-
deiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se 
apegaram à vida, mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, 
ó céu, e todos os que vivem nele’” (Ap 12,7-12a).

Esse texto de Apocalipse nos revela o significado do nome 
de São Miguel Arcanjo. Em hebraico, Miguel quer dizer: 
“Quem é como Deus?”. A batalha no céu aconteceu porque 
o diabo quis ser como Deus. Lutou para ocupar o lugar de 
Deus. O Arcanjo Miguel e seus anjos guerrearam contra o 
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dragão e o expulsaram juntamente com seus anjos. Nenhuma 
criatura pode se igualar a Deus. Só ele é o todo-poderoso, o 
Senhor de todas as coisas, visíveis e invisíveis.

Peçamos a intercessão de São Miguel para que jamais caia-
mos na tentação de deixar que, em nosso coração, as coisas 
finitas ocupem o lugar que é de Deus.

Oração

São Miguel, príncipe dos exércitos do Senhor, vinde em 
nosso auxílio no combate contra as forças do mal. Muitas 
vezes, nós permitimos que o diabo nos seduza. Caímos na es-
trada da vida e ferimos nosso coração. Nossos primeiros pais, 
Adão e Eva, quiseram ser como Deus. Mas ninguém pode 
ser como Deus. Na batalha do céu, vós dissestes, São Miguel: 
“Quem é como Deus?”. Portanto, que saibamos reconhecer 
a grandeza do nosso Salvador, que nos ajoelhemos em adora-
ção, ante sua presença viva, em todos os dias de nossa peregri-
nação neste mundo. 

São Miguel, socorrei-nos contra as ciladas do diabo, de modo 
especial, quando formos tentados a colocar bens, desejos e pessoas 
no lugar de Jesus (repetir três vezes).


