
A poderosa oração 
de São Miguel feita 
pelo Papa Leão XIII

Leão XIII experimentou a visão dos espíritos infernais que se concentravam 
sobre a Cidade Eterna, conta-nos seu secretário particular

Em sua Carta Pastoral para a Quaresma de 1946, o cardeal Giovanni Battista 
Nasalli Rocca, arcebispo de Bolonha, na Itália, conta sobre a oração 
composta pelo papa Leão XIII pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo 
contra as ciladas do diabo.

Diz o cardeal:

“Leão XIII escreveu ele mesmo essa oração. A frase [os demônios] “que 
vagam pelo mundo para perdição das almas” tem uma explicação histórica, 
que nos foi referida várias vezes por seu secretário particular, Mons. Rinaldo 
Angelo. Leão XIII experimentou verdadeiramente a visão dos espíritos 
infernais que se concentravam sobre a Cidade Eterna (Roma); dessa 
experiência surgiu a oração que quis fazer rezar em toda a Igreja. Ele a 
rezava com voz vibrante e potente: o ouvimos muitas vezes na basílica 
vaticana. Não somente isso, mas que escreveu de seu próprio punho e letra 
um exorcismo especial contido no Ritual Romano (edição de 1954, tít. XII, c. 
III, pág. 863 e seguintes). Ele recomendava aos bispos e sacerdotes que 
rezassem frequentemente esse exorcismo em suas dioceses e paróquias. Ele, 
por sua parte, a rezava com muita frequência ao longo do dia.”

A oração a São Miguel Arcanjo em latim

Sancte Michael Archangele, defende nos in praelio,

contra nequitias et insidias diaboli esto praesidium:

Imperet illi Deus, supplices deprecamur,

tuque, Princeps militiae caelestis,

satanam aliosque spiritus malignos,

qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,

divina virtute in infernum detrude. Amen.

A oração a São Miguel Arcanjo em português

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate,

sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio!

Ordene-lhe Deus, instantemente o suplicamos,

e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina,

precipitai ao inferno satanás e todos os espíritos malignos

que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.



Quaresma de São Miguel Arcanjo
Historicamente essa é uma tradição franciscana e um tempo especial de oração e penitência. Tem início, com a Festa da Assunção de 
Nossa Senhora em 15 de agosto e termina no dia 29 de setembro festa em honra aos Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael.

São Boaventura diz em sua Legenda Maior em seu capítulo 9, parágrafo 3 dos escritos biográficos de São Francisco: "um vínculo de amor 
indissolúvel unia-o aos anjos cujo maravilhoso ardor o punha em êxtase diante de Deus e inflamava as almas dos eleitos". Por devoção aos 
anjos, celebrava uma quaresma de jejuns e orações durante os quarenta dias que seguem a Assunção da Santíssima Virgem Maria.

São Miguel, sobretudo, a quem cabe o papel de introduzir as almas no paraíso, era objetivo de uma devoção especial, em razão do desejo 
que tinha o santo de salvar a todos os homens. Era do conhecimento de Francisco a autoridade e o auxílio que o Arcanjo Miguel tem em 
exercício das almas, em salvá-las no último instante da vida e o poder de ir ao purgatório retirá-las de lá.

Tomás de Celano, em seus relatos cita a devoção de Francisco aos anjos e, o que fazia por amor a São Miguel. “Dizia muitas vezes que São 
Miguel devia ser mais excelentemente honrado, pelo fato que este tinha o ofício de apresentar as almas a Deus. Dizia pois, que “Em 
honra de tão grande príncipe, todos deveriam oferecer algum louvor ou dádiva a Deus”

Como narram os biógrafos, podemos constatar quão grande era a devoção de Francisco pelo Arcanjo. Importante ainda ressaltar que a 
impressão das chagas de São Francisco se dá durante a quaresma de São Miguel. Impressão das chagas, durante a quaresma de São 
Miguel, mostra como era algo peculiar na vida de Francisco, como ele abraçou a cruz e se tornou semelhante a Cristo.

Celebrar a quaresma de São Miguel em nossos dias é sem dúvida revivermos aqueles mesmos sentimentos que teve São Francisco. É se
dedicar intensamente a Deus e aos Irmãos. É mostrar ao mundo moderno, o novo reino de Deus e a sua misericórdia. É renovar e 
fortalecer a nossa fé com a ajuda desse importante Arcanjo. Que São Miguel, nos ajude a vencermos esse grande combate. 

Para celebrar a Quaresma será necessário providenciar:

• Pequeno altar com uma imagem ou estampa de São Miguel;

• Acender uma vela benta;

• Oferecer uma penitência;

• Fazer o sinal da Cruz;

• Rezar as orações indicadas pela Comunidade Olhar Misericordioso (acesse o aplicativo da comunidade e baixe as orações).


