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• AS VIGÍLIAS DOS ÚLTIMOS SÁBADOS DE CADA MÊS •
• TEXTOS RELACIONADOS COM AS VIGÍLIAS •

• PROGRAMA DAS VIGÍLIAS •

O PEDIDO FEITO PELA MÃE DO CÉU!

A Virgem Santíssima pediu ao José Luís e ao Juan António, em Outubro de 1992, a 
um grupo originário de Miami, que fizessem uma Vigília, todos os últimos Sábados 
de cada mês, diante do Santíssimo Sacramento do Altar exposto, a partir das 
10 horas da noite de Sábado, até às 6 horas da manhã de Domingo, em reparação 
dos  pecados  cometidos  em  todo  o  Mundo.  Pediu  também que  estas  Vigílias  se 
difundissem por todo o lado onde as Suas Mensagens fossem divulgadas.

MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, SOBRE AS VIGÍLIAS,
DADA AO JOSÉ LUIS MATHEUS, ÀS 6 HORAS DA MANHÃ DO DIA 

30 DE NOVEMBRO DE 1997, NO FINAL DA VIGÍLIA DO ÚLTIMO SÁBADO, 
na Igreja de S. Lázaro em Hialeah, Florida, U.S.A.

Adorado seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar!
Filhos  queridos,  como  vedes,  os  homens  prestam pouca  atenção ao  chamamento  que  lhes  faço  ao 
sacrifício, e isto se deve a que na realidade não levam a sério as Minhas Mensagens, porque estão cegos. 
Só,  filhos  Meus,  se  tiverdes  Luz,  podereis  ver.  Portanto,  a  vós,  filhos  Meus,  que  sois  fiéis  ao 
chamamento que vos fiz para estas Santas Vigílias, vos digo: Segui adiante! Eu vos pagarei todos os 
vossos desvelos, vossas orações e sacrifícios e não vos desalenteis por serdes poucos. O que vos deve 
importar, no vosso coração, é buscar e cumprir com a Vontade de Deus e só a Deus agradar, pois, 
quando procurais agradar aos homens, na realidade não estais a agradar a Deus.
Filhos queridos, que a recta intenção dos vossos corações seja buscar antes de tudo a Glória de Deus e 
não a glória das criaturas ou que o que elas vos possam dar. Se viveis em união íntima e verdadeira com 
Deus, tudo o mais será secundário.
Filhos queridos, segui rezando e fazendo sacrifícios. No Céu e só no Céu entendereis a magnitude das 
Graças que através das Vigílias  alcançais  para vós,  para a Igreja e para o mundo inteiro;  portanto, 
queridos filhos, alegrai-vos por cumprir a Vontade de Deus. Quero que saibais que Meu Filho Jesus se 
sente  consolado  quando  por  amor  velais  durante  estas  noites  dos  últimos  sábados  do  mês  para 
desagravar as ofensas que recebe o Seu Sagrado Coração, e Ele que é infinitamente Misericordioso e 
Agradecido, multiplicará nas vossas almas as graças, se souberdes conservá-las com humildade.
Filhos queridos, Meu chamamento neste dia é para que não vos acobardeis diante do sacrifício, e para 
que saibais que quando desejais cumprir a Vontade de Deus, apesar de todas as dificuldades e tropeços 
que  possais  encontrar  no  caminho,  Deus  vos  dará  a  força  necessária  para  segui-La  e  cumpri-La; 
portanto, filhos, desejai de todo o coração cumprir a Vontade de Deus, ponde o vosso maior empenho 
em fazê-lo, e Ele vos dará a Graça para que possais vivê-la.
Que vossos corações fiquem cheios do Gozo e da Paz de Meu Filho, para que assim sejais portadores 
dela aos demais que caminham na tristeza de não ter a Deus.
Vos guardo a todos  no Meu Imaculado Coração e novamente vos agradeço pelas vossas orações e 
sacrifícios. Sou Maria, vossa Mãe, a que guarda a vossa Fé.
Ficai em Paz, filhos Meus, e recebei a Minha Maternal Bênção em Nome de Deus Pai, de Deus Filho e 
de Deus Espírito Santo".
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O PEDIDO FEITO POR S. MIGUEL ARCANJO
SUAS PROMESSAS DE AUXÍLIO

• MENSAGEM DE SÃO MIGUEL ARCANJO •
DADA EM CASA DE FAY SMITHEY, OPELOUSAS, LUOISIANA, U.S.A., A JOSÉ LUIS 

4ª feira, 28 de Abril de 1996

Yo soy Miguel, el principie de las milicias celestiales que hoy vengo a vosotros en el nombre de Dios 
para llamaros a la fidelidad, a la sencillez, a la verdad y a vivir una respuesta firme y perdurable al 
llamado del Señor.
Es necesario ofrecer muchos sacrificios y oraciones para reparar los grandes crimenes de la humanidad.
Los hombres, al perder la conciencia están abusando de la misericordia de Dios, y es por esto que os 
vengo a llamar a que os comprometáis de una manera simple pero verdadera.
Hoy mi llamado en el nombre del Señor es El que seáis fieles a las vigilias del fin de cada mes. Os 
digo, que cuando ofrezcáis algo al Señor debéis hacerlo con el corazón; no déis a Dios las sobras; 
mirad que a El debéis procurar darle lo mejor que tengáis pues es digno de todo honor y toda gloria.
De manera especial, os digo, que durante las vigilias debéis dedicaros a la oración: no toméis mas de 
una hora para descansar; dividid este tiempo durante toda la noche hasta la mañana; vigilad en oración y 
no durmáis; guardad recogimiento y reconoced vuestras culpas, si ofrecéis esto a Dios con amor, El 
aceptará vuestro sacrificio como expiación por vuestros pecados y los de la humanidad.
Si comparáis las muchas ofensas que recibe a diario e1 Señor con el sacrificio que hacéis, podéis ver 
que es muy poco, por eso os digo, cuando lo hagáis, hacedlo con verdadero amor para que así sea un 
sacrificio agradable al Señor.
Hoy vengo en el Nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para alejar de vosotros toda 
pereza, para alejar de vosotros la debilidad, pero haced vosotros un esfuerzo.
De hoy en adelante os prometo mi asistencia y la de los santos ángeles durante las 
vigilias;  estaremos en oración con vosotros para que así  vuestras oraciones sean 
elevadas al cielo como el incienso del amor. 
Quedad en paz y procurad expandir estas vigilias en tantos lugares como lo sea possible.  (Pausa)
Quedaos en paz y no abráis la puerta al enemigo a través de las envidias, celos y rivalidades: ser celosos 
de la obra que el Señor os entrega a través de las manos de Maria.
Os bendigo y quedo con vosotros, en el Nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo.

José Luis Matheus 

"Cuando terminamos de rezar las invocaciones de San Miguel Arcángel, empecé a sentir una presencia; 
yo pensaba que él vendría de este lado, pero vino, y apareció del otro lado.
El vino lleno de luz, como un joven, pero parecía un soldado, con la manera de vestir como un soldado 
romano: tenía como una especie de armadura aquí, de plata, pero solamente aquí en esta parte superior (el 
pecho); tenía como una minifalda que llegaba arriba de las rodillas, de color verde; tenía unas sandalias, 
estaban trensadas de cuero, y aquí de la parte de la espalda le colgaba una capa, una capa color rojo: su 
cabello lacio, color rubio y sus ojos color azul y muy grandes alas y tenía una espada en la mano derecha y 
aquí en esta mano (izquierda) como una especie de casco.
Cuando el llegó, se arodilló así ante el Santísimo: luego de dar el mensaje, se postró totalmente, es decir 
que prácticamente su frente estaba así abajo, no estaba tocando el piso pues estaba en el aire, pero era 
basicamente esta actitud, y las alas, en ese momento vinieron así adelante de él tapandole la cabeza y 
estuvo un rato en adoración, luego desapareció.
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Me dijo de manera personal que siguiéramos siendo muy perseverantes con las vigilias, y me dio unas; 
instruciones muy particulares par Juan y para mi, inclusive me invitó a que evitáramos tener que viajar en 
unos últimos Sábados del mes para que dediquemos siempre el ultimo Sábado del mes, porque a veces 
nos  ha tocado la  vigilia  y hemos  estado en aviones,  pero me hizo  ver  que era  muy importante  que 
tomemos con seriedad lo de las vigilias.
Pero lo que me impresiono lo mas fue la actitud de adoración al final. Este último Jueves, yo creo, cuando 
la Virgen apareció en la misa, también estaba en adoración, pero Ella estaba de rodillas con su cabeza así 
abajo en oración, pero me impresionó muchísimo ver como el (San Miguel) extendió sus alas, cubriendo 
su cabeza y postrado en adoración al Señor. Yo creo que era una invitación a que seamos adoradores 
también.

REFORÇO DO PEDIDO FEITO POR NOSSA SENHORA
SUAS PROMESSAS A QUEM FIZER AS VIGÍLIAS

No dia 30 de Outubro de 1996 pelas 6 horas da madrugada, na vigília que fizemos em Fátima 
durante toda a noite de 29 para 30 na Capelinha das Aparições, os 11 fiéis americanos, connosco, os 8 
portugueses em conjunto com o José Luís e o Juan Antonio, dirigimo-nos às 4 horas da madrugada para 
os  Valinhos,  para  fazermos  a  Via Sacra.  Depois  de a  concluirmos,  sob  direcção de Nossa  Senhora, 
dirigimo-nos para a Loca do Cabeço, onde Ela apareceu ao José Luís e lhe deu uma Mensagem sobre 
estas Vigílias que Ela pediu para fazermos no último sábado de cada mês em reparação pelos pecados 
cometidos no mundo inteiro.

A Virgem Santíssima veio sobre uma nuvenzinha, que poisou sobre uns tojos ao pé das estátuas, a 
cerca de 1 metro do chão. Vinha vestida com um fato branco, com uma manto e uma faixa na cintura 
azuis e um véu branco sobre a cabeça. Na mão direita tinha o Rosário, com o qual nos abençoou antes de 
partir.

Triste, referiu que somos sempre muito poucos!... Mas que quem fizer estas Vigílias, como 
Ela pede, está a armazenar Graças imensas no Céu, para si e para as suas famílias. Estas Vigílias 
têm um poder reparador enorme, que nós nem podemos imaginar. E tudo o que pedirmos durante 
estas Vigílias, tudo, ser-nos-à concedido, desde que seja para bem das nossas almas.

• PALAVRAS DA MÃE DO CÉU •
SOBRE AS VIGÍLIAS DOS ÚLTIMOS SÁBADOS

Dada durante a meditação da Paixão, sobre o Calvário, 6ª feira, 21 de Março de 1997

Questões levantadas sobre as Vigílias:

- O que se fará em relação às vigílias dos últimos sábados, quando surjam dificuldades?

- «Sabes onde estamos? No Calvário. Aqui tudo é dor, tudo é sangue.
Como Me podes  vir  falar  em impossibilidades aqui,  onde  se  joga a  vossa Salvação? 

Ninguém Me perguntou se podia dar o Meu Filho, se tinha forças para O ver sofrer e morrer, e 
continuar vivendo, e dando forças aos discípulos inseguros.

Ninguém perguntou a Jesus se tinha forças  para sofrer  e  para morrer!  Só vós estais 
sempre tão preocupados com o que não podeis, com aquilo que sabeis que custa. Quanto 
custou  a  Jesus,  quanto  Me  custou  a  Mim  a  vossa  Salvação!  Não  Nos  escusámos,  não 
alegámos as nossas impossibilidades.

Queixais-vos muito porque ainda não entendestes bem o que se joga no mundo neste 
momento. Ainda não entendestes a parte que vos compete neste drama que começou no 
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Calvário e se prolonga ainda. Vós também tendes parte aqui e, se não a fazeis ficará 
eternamente por fazer. Sabes que, enquanto dormis, há almas que se perdem»?

- As pessoas precisam de dormir no fim de semana, para descansarem.

Precisais de dormir, é verdade, mas não atingistes ainda a urgência dos pedidos que vos 
faço.  Precisais de dormir, mas o sacrifício de uma noite é de suma importância para a 
salvação de muitos.

Que é a vossa vigília? É fundamentalmente de adoração. Por essa adoração tributais a 
Deus a honra que Lhe é negada por tantos e tantos filhos. Tapais as lacunas grandes que eles 
deixam, aplanando para eles o caminho à Misericórdia. Também fazeis reparação, e deveis 
fazê-la com bastante cuidado, para reconstruir o que o pecado destruiu nos vossos irmãos. 
Fazeis oração por eles, pedis graças para eles. Isso é também muito importante.  Se não o 
fazeis, muito fica por reparar,  muitas graças por conceder e muita honra por dar ao 
nosso Deus.

Pedi-a para ser feita no último sábado para que honreis e repareis pelo mês inteiro. Se 
uma impossibilidade vos parece intransponível, deveis fazê-la no sábado anterior ou, o mais 
tardar no sábado seguinte e tereis então nesse mês duas vigílias, uma no primeiro, outra no 
último sábado. Isto é o caso de umas pessoas, não de um grupo.

Procurai organizar as vossas vidas para não fazerdes muitas destas alterações, porque 
aquilo que Eu peço tem uma grande razão de ser.

Peço-vos tornai-vos mais mortificados. Olhai profundamente para este Calvário, e vede se 
quereis emparceirar com estes soldados indiferentes, ignorantes do grande drama em que se 
encontram.

Não queirais ser indiferentes ao drama que se vive nestes dias. Sois peças importantes 
com que conto, soldados que coloco em pontos estratégicos. Uma falha vossa, apesar 
de serdes pobrezinhos,  pode alterar muito o tempo da vitória e pode fazer com que 
irmãos vossos percam a vida, sim, a Vida Eterna.

Tendes poucas forças. Eu sei. Conto com esse pouco.
Contai coMigo... Eu vos darei forças»!
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• MENSAGEM DE NOSSA SENHORA •
DADA A UM GRUPO DURANTE A VIGÍLIA
Último Sábado do mês, 22 de Fevereiro de 1997

«Meus amados filhos, com este Rosário destes muita alegria ao Meu Coração, pois, através 
dele,  com os  merecimentos  que,  pela  vossa  penitência  adquiristes,  várias  conversões  se 
realizaram no mundo e impedistes uma alma de cair no inferno.
Satanás ficou furioso convosco e teria entrado aqui se Eu não o tivesse impedido de entrar no 
lugar onde se encontra o Meu Filho, para vos perturbar.
Continuai, que vos hei-de pedir sempre penitência, à medida que Me fordes dando o que vos 
vou pedindo.
Meus filhos, a vossa penitência é muito importante para vós e para o mundo. Perseverai nela 
até ao limite que passa onde começa a obrigação de estar em condições para o vosso dever.
Rezai mais vezes o Rosário assim de joelhos. Muitos irmão vossos precisam desta vossa 
penitência e vós também precisais dela,  para fortalecer as vossas almas sobre os vossos 
corpos pecadores.
Este grupo é muito querido ao Meu Coração.
Este grupo saiu do Coração de Jesus, mas foi gerado pelo Meu. Fui Eu que o pedi a Jesus e 
que escolhi cada um de vós. É com Amor que vos olho, e prometo-vos uma protecção e uma 
presença muito especial durante cada terço que me rezardes juntos.
Protegei-vos da raiva do vosso inimigo com os sacramentais, com a oração e com a vossa 
presença junto de Mim. Junto de Mim estareis sempre seguros. Sou Eu que vos protejo e vos 
guio. Sede fiéis. Continuai, continuai sempre, sem desfalecer. Eu estou convosco».
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PROGRAMA DAS VIGÍLIAS DO ÚLTIMO SÁBADO DE CADA MÊS

22:00 - Início da Vigília, com a invocação do Espírito Santo, frente ao Santíssimo exposto.
22:05 - Súplica Ardente aos Santos Anjos.
22:15 - Coroa a S. Miguel Arcanjo.
22:30 - Oração ao Santíssimo exposto.
22:45 - Oração individual.
23:30 - Oração dos mistérios Gozosos.
0:00 - Cânticos de Louvor.
0:05 - Primeiro Intervalo de descanso.

0:25 - Oração dos mistérios Dolorosos.
2:00 - Recitação da oração a S. Miguel Arcanjo, 70 vezes.
2:30 - Segundo Intervalo de descanso.

2:50 - Oração individual e cânticos.
3:00 - Terço da Misericórdia.
3:20 - Via Sacra.
4:00 - Oração individual.
5:00 - Terceiro Intervalo de descanso.

5:20 - Oração dos mistérios Gloriosos.
5:55 - Preparação para a conclusão da Vigília.
6:00 - Angelus.
6:05 - Conclusão da Vigília.

Nota: O que está a negrito não pode mudar de hora.

Virgem Santíssima:
«Não queirais ser indiferentes ao drama que se vive nestes dias. Sois peças importantes com 

que  conto,  soldados  que  coloco  em  pontos  estratégicos.  Uma  falha  vossa,  apesar  de  serdes 
pobrezinhos, pode alterar muito o tempo da vitória e pode fazer com que irmãos vossos percam a 
vida, sim, a Vida Eterna.

Tendes poucas forças. Eu sei. Conto com esse pouco.
Contai coMigo... Eu vos darei forças»!

Virgem Santíssima disse ao Jose Luis:
Mas que quem fizer estas Vigílias, como Ela pede, está a armazenar Graças imensas no Céu, 

para si  e para as suas  famílias.  Estas  Vigílias  têm um poder reparador enorme, que nós  nem 
podemos imaginar. E tudo o que pedirmos durante estas Vigílias, tudo, ser-nos-à concedido, desde 
que seja para bem das nossas almas.

S. Miguel Arcanjo:
«De hoje em diante prometo-vos a minha assistência e a dos santos anjos durante as vigílias; 

estaremos em oração convosco para que assim as vossas orações sejam elevadas aos Céus como o 
incenso do amor». 
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 Santos Anjos e Arcanjos…
 Meu Deus eu Creio, Adoro, Espero e Amo...
Santíssima Trindade, Pai Filho e Espírito…
Graças e louvores se dêem a todo o mom…
Bendito, Louvado e Adorado seja o Sant…
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SÚPLICA ARDENTE AOS SANTOS ANJOS
DEUS Uno e Trino, Omnipotente e Eterno!
Antes de recorrermos aos Vossos servos, os Santos Anjos, prostramo-nos na Vossa presença e Vos 

adoramos Pai, Filho e Espírito Santo, bendito e louvado sejais por toda a eternidade! 
DEUS Santo, DEUS Forte, DEUS Imortal, que tudo quanto por Vós foi criado Vos adore, Vos ame e 

permaneça no Vosso serviço! 
E Vós,  MARIA, Rainha de todos os Anjos,  aceitai  benignamente as súplicas que dirigimos aos 

Vossos  servos,  apresentai-as  ao  Altíssimo,  Vós  que  sois  a  Medianeira  de  todas  as  graças  e  a 
Omnipotência suplicante — a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amen.

Poderosos Santos Anjos,  que por DEUS nos fostes 
concedidos para nossa protecção e auxílio, em nome 
da Santíssima Trindade nós Vos suplicamos: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós  Vos  suplicamos  em  nome  do  Preciosíssimo 
Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós  Vos  suplicamos  pelo  Poderosíssimo  nome  de 
JESUS: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos por todas as chagas de Nosso 
Senhor JESUS CRISTO: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos por todos os martírios de Nosso 
Senhor JESUS CRISTO: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos pela Palavra Santa de DEUS: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos pelo Coração de Nosso Senhor 
JESUS CRISTO: 

- Vinde depressa socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos em nome do Amor que Deus 
tem por nós, pobres: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós  Vos  suplicamos  em  nome  da  fidelidade  de 
DEUS por nós, pobres: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós  Vos  suplicamos  em nome  da  misericórdia  de 
DEUS por nós, pobres: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos em nome de MARIA, Mãe de 
DEUS e Mãe Nossa: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos em nome de MARIA, Rainha 
do Céu e da Terra: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos,  em nome de MARIA, Vossa 
Rainha e Senhora: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós  Vos  suplicamos  pela  Vossa  própria  Bem-
aventurança: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos pela Vossa, própria fidelidade: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos  suplicamos pela  Vossa  luta  na defesa  do 
Reino de DEUS: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos: 

- Protegei-nos com o vosso escudo!

Nós Vos suplicamos:

- Defendei-nos com a vossa espada! 

Nós Vos suplicamos:

-Iluminai-nos com a vossa, luz! 

Nós Vos suplicamos:

- Salvai-nos sob o manto protector de MARIA! 

Nós Vos suplicamos:

- Guardai-nos no Coração de MARIA! 

Nós Vos suplicamos:

- Confiai-nos às mãos de MARIA! 

Nós Vos suplicamos: 

- Mostrai-nos o caminho que conduz à Porta da Vida 
o Coração aberto de NOSSO SENHOR!

Nós Vos suplicamos: 

- Guiai-nos com segurança à Casa do Pai Celestial! 

Todos  Vós,  nove  coros  dos  Espíritos  bem-
aventurados: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Anjos da Vida: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Anjos do Verbo de Deus: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 
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Anjos do Amor: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nossos companheiros especiais e enviados por Deus: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Porque o Sangue Preciosíssimo de Nosso Senhor e Rei clama que venhais em auxílio de nós pobres: 
- Insistentemente Vos suplicamos: vinde depressa, socorrei-nos! 
Porque o Coração de Nosso Senhor e Rei clama que venhais em auxílio de nós, pobres:
- Insistentemente Vos suplicamos: vinde depressa, socorrei-nos! 
Porque o Coração Imaculado de MARIA Virgem Puríssima e Vossa Rainha clama que venhais em 

auxílio de nós, pobres: 
- Insistentemente Vos suplicamos: vinde depressa, socorrei-nos! 

 SÃO MIGUEL ARCANJO: 
Vós, Príncipe dos exércitos celestes, Vencedor do dragão infernal, recebestes de DEUS força e poder 

para aniquilar pela humildade a soberba do príncipe das trevas. Insistentemente Vos suplicamos que nos 
alcanceis  de  DEUS a  verdadeira  humildade  de  coração,  uma  fidelidade  inabalável  no  cumprimento 
contínuo da vontade de DEUS e uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria. Ao comparecermos 
perante o tribunal de DEUS socorrei-nos para que não desfaleçamos! 

SÃO GABRIEL ARCANJO: 
Vós Anjo da Encarnação, Mensageiro fiel de DEUS, abri os nosso ouvidos para que possam captar 

até as mais suaves sugestões e apelos da graça emanados do Coração amabilíssimo de Nosso Senhor. Nós 
Vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós para que compreendendo bem a palavra de DEUS e Suas 
inspirações  saibamos  obedecer-lhe  cumprindo docilmente  aquilo  que  DEUS quer  de  nós.  Fazei  que 
estejamos sempre disponíveis e vigilantes. Que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo! 

SÃO RAFAEL ARCANJO: 
Vós que sois lança e bálsamo do Amor Divino,  feri o nosso coração e depositai  nele um Amor 

ardente a DEUS. Que a ferida não se apague nele para que nos faça perseverar todos os dias no caminho 
da caridade e do amor. Que tudo vençamos pelo Amor! 

Anjos poderosos e nossos Irmãos Santos que servis  diante do Trono de DEUS, vinde em nosso 
auxílio. 

Defendei-nos de nós próprios e da nossa cobardia e tibieza, do nosso egoísmo e ambição, da nossa 
inveja e falta de confiança, da nossa avidez na busca da abundância, do bem-estar e da estima pública.

Desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas 
que nós mesmos lhes pusemos e que nos impedem de ver as necessidades do nosso próximo e a miséria 
do nosso ambiente porque nos fechamos numa mórbida complacência de nós mesmos. 

Cravai no nosso coração o aguilhão da santa ansiedade por DEUS para que não cessemos de procurá-
lO com ardor, contrição e amor. 

Contemplai em nós o Sangue do Senhor; derramado por nossa causa! 
Contemplai em nós as lágrimas da Vossa Rainha; choradas por nossa causa! 
Contemplai em nós a pobre, desbotada e arruinada imagem de DEUS, comparando-a com a imagem 

íntegra que DEUS no princípio, por amor, imprimiu na nossa alma.
Auxiliai-nos na luta contra o poder das trevas que disfarçadamente nos envolve e aflige.
Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca, permitindo assim que um dia nos reunamos todos, 

jubilosamente na Eterna Bem-Aventurança.   Amen.
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Terço a S. Miguel ou Coroa Angélica

Modo de Rezar
   

1° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste dos Serafins, faça-nos o Senhor dignos do 
fogo da perfeita caridade. P. N. e 3 A. M.   

2° Pela intercessão de  S. Miguel e do  Coro Celeste dos Querubins, conceda-nos o Senhor a 
graça de trilharmos a estrada da perfeição crista. P. N. e 3 A. M.   

3° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste dos Tronos, conceda-nos o Senhor o espírito 
da verdadeira humildade. P. N. e 3 A. M.   

4° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste das Dominações, conceda-nos o Senhor a 
graça de podermos dominar os nossos sentidos. P. N. e 3 A. M.   

5° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste das Potestades, guarde-nos o Senhor das 
traições e tentações do demónio. P. N. e 3 A. M.   

6° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste das Virtudes conceda-nos o Senhor a graça 
de não sermos vencidos no combate perigoso das tentações. P. N. e 3 A. M.   

7° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste dos Principados, dê-nos o Senhor o espírito 
da verdadeira e sincera obediência. P. N. e 3 A. M.   

8° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste dos Arcanjos, conceda-nos o Senhor o dom 
da perseverança na fé e boas obras. P. N. e 3 A. M.   

9° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste dos Anjos, conceda-nos o Senhor que estes 
espíritos bem-aventurados nos guardem sempre, e principalmente na hora da nossa morte. P. N. e 3 A. 
M.

P. N. a S. Miguel    +   P. N. a S. Gabriel   +   P. N. a S. Rafael   +   P. N. ao nosso Anjo da Guarda 

Antífona
Glorioso  S.  Miguel  Arcanjo,  o  primeiro  entre  todos  os  Anjos,  defensor  das  almas,  vencedor  do 
demónio,  vós  que  estais  junto  da  glória  de  Deus  e  depois  de  Nosso  Senhor  Jesus  Cristo  sois 
admirável protector nosso, dotado de sobre-humana excelência e fortaleza, dignai-vos alcançar-nos 
de Deus que sejamos livres de toda a espécie de mal e ajudai-nos a sermos fieis em cada dia no 
serviço do nosso Deus.   
Rogai por nós, Ó Bem-aventurado S. Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo.   
Para que sejamos dignos das promessas do mesmo Senhor. Amen.   

Oração
Omnipotente e sempiterno Deus que, por prodígio da Vossa bondade e misericórdia, elegestes para 
príncipe da Vossa Igreja o gloriosíssimo Arcanjo S. Miguel, com o fim da comum salvação das almas, 
nós Vos rogamos que nos façais dignos de sermos, por sua benéfica protecção, libertos de todos os 
nossos inimigos, de sorte que nenhum deles possa molestar-nos na hora da nossa morte, mas antes 
que  nos  seja  dado  que  o  mesmo  Arcanjo  nos  conduza  à  presença  da  Vossa  excelsa  e  divina 
Majestade. Pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen.   

Um  P.  N.,  A.  M.  e  Glória  aos  Anjos  da  Guarda  das  pessoas  a  quem  tenhamos  ofendido  ou 
escandalizado.

Oração a S. Miguel Arcanjo
S. Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate; sede o nosso auxílio contra as maldades e ciladas do 
demónio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, 
e vós, Príncipe da milícia celeste, com esse poder divino precipitai no inferno a satanás e aos outros 
espíritos malignos, que vagueiam pelo mundo para perdição das almas!   Amen! 
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