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FESTA DOS SANTOS ARCANJOS  

MIGUEL, GABRIEL E RAFAEL 

29 de setembro de 2020 

PREPARAR: Um ambiente que propicie a oração com a Bíblia aberta em João 1, 47-51 e 

com aquilo você achar adequado. Prepare principalmente o coração com tranquilidade e 

alegria no Senhor. 

ORAÇÃO INICIAL:  

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

Dirigente: Hoje a liturgia nos fala sobre os três Santos Arcanjos (Miguel, Gabriel e Rafael). 

Para podermos apreender bem a Palavra proposta para hoje, peçamos as luzes do Espírito 

Santo. 

Vinde Espírito Santo... 

 

1) LEITURA: 
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Buscai primeiro o Reino de Deus 

E a sua justiça 

E tudo mais vos será acrescentado 

Aleluia! Aleluia! 

 

Não só de pão o homem viverá, 

Mas de toda palavra 

Que procede da boca de Deus 

Aleluia! Aleluia! 

Ler Jo 1, 47-51. 

 

2) MEDITAÇÃO1: 

O que diz o texto? 

Qual é a mensagem de Jesus? 

 Natanael percebe a natureza messiânica de Jesus e o segue como seu discípulo. É 

interessante perceber que quando Natanael aceita seguir Jesus, o Filho de Deus lhe diz 

que ele verá o céu aberto com anjos subindo e descendo. Este anúncio quer dizer que 

aquele que aceita seguir Jesus poderá contar com a intercessão e proteção dos santos 

anjos do Senhor. Mas o que são anjos? Anjos são espíritos da pátria celeste (do céu). Anjo 

 
1 Baseado no sermão de São Gregório Magno presente no ofício das leituras de hoje. 
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é muito mais um ofício do que uma natureza, designa os mensageiros do Senhor. Para as 

mensagens menores são enviados os anjos, para as maiores, os arcanjos. Por isso foi o 

Arcanjo Gabriel a anunciar a encarnação do Verbo à Maria, era preciso que fosse o maior 

Arcanjo para anunciar a maior notícia.  

 Cada arcanjo celebrado na festa litúrgica de hoje tem uma característica especial. 

No céu os anjos não têm nome, mas para nós seres humanos os nomes ajudam a 

compreender a missão de cada um. Miguel, que quer dizer “quem como Deus” é o Arcanjo 

enviado para deter Satanás e suas tropas que não queriam se submeter ao poder de Deus. 

São Miguel é a representação do poder da humildade (“quem como Deus”) diante do 

orgulho (de Satanás e seus demônios). Rafael, que quer dizer “Deus cura”. Ele cura os 

olhos de Tobias, tirando as trevas de seus olhos. Gabriel, “força de Deus” representa o 

poder de Deus ao lado dos humildes que tem por missão anunciar a vinda d’Aquele que 

veio para a salvação da humanidade. 

 Mas os anjos realmente existem? Isso não importa, o que importa é a mensagem 

que essas personagens trazem para a nossa vida. Todos nós somos chamados a sermos 

anjos: anunciadores da humildade como Miguel, cura e esperança dos doentes como 

Rafael e defensores da vida e anunciadores da verdade como Gabriel. Cada cristão é 

chamado a ser mensageiro do Senhor. Sejamos anjos na vida de nossos irmãos e irmãs, 

especialmente na dos que sofrem.  

 

3) CONTEMPLAÇÃO: 

O que diz o texto para mim? 

O que diz o texto para nós (família, comunidade, paróquia etc.)? 
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Eu tenho sido como um anjo na vida das pessoas ao meu redor anunciando a alegria do 

Senhor? Ou tenho sido um divisor como o demônio?  

A minha vida se equipara mais a Miguel (“quem como Deus” = humildade) ou mais como 

Satanás (“eu quero ser o maior” = orgulho e ganância)? 

 

4) ORAÇÃO: 

Dirigente: Rezemos por toda a Igreja, para que ela seja sinal de esperança e autêntica 

mensageira do Senhor. 

Pai Nosso... 

Ave Maria... 

Santo anjo do Senhor... 

Glória ao Pai... 

 

ORAÇÃO FINAL: 

Dirigente: Por intercessão de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Arcanjos, o Senhor nos 

abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 
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Canto final: 

Bendito, louvado seja (bis) 
O Santíssimo Sacramento (bis) 

 
Os Anjos, todos os Anjos (bis) 

Louvem a Deus para sempre amém (bis) 
(Refrão) 

Os Santos, todos os Santos (bis) 

Louvem a Deus para sempre amém (bis) 

(Refrão) 

Os povos, todos os povos (bis) 

Louvem a Deus para sempre amém (bis)  

(Refrão) 

 


