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AVE MARIA

Mãe Maria...
Esperança da minha vida
em que as horas vencidas
transpassam no por do sol,
pois sua formosura aponta
o meu coração inquieto
que confia no Senhor, Jesus.
Por intermédio do teu nome mãezinha,
que com carinho e ternura
trouxe-me o belo menino
dando paz ao meu coração.
Mãezinha Maria...
Ternura das angustias de outrora,
onde a cura e a liberdade chegaram
pela proteção e intercessão
desta querida formosura,
que com seu manto materno
cobre os filhos amados
e em seu braço apertado junta,
abençoando entrega
os meus filhos ao Filho Jesus.
Obrigado Mãe Maria...Amém.
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APRESENTAÇÃO

O homem está em constante crescimento de seu potencial e de sua capacidade que vai
além de uma sociabilidade sadia, pois, requer observação de suas atitudes, de seus gestos, de
seus pensamentos e emoções, e necessita conhecer em profundidade quem realmente ele é. Este
é o primeiro passo para entrar num longo processo que se estende por toda a vida. Nós aqui na
Comunidade, lidamos com seres humanos e por isso, devemos deixar que o Espírito Santo grite
forte dentro de nós. Ter o Espírito Santo agindo em todos os momentos é ser divino. É a virtude
máxima. Por isso, devemos estar sempre ligados ao amor e a coerência da vida.
Quem tem esperança tem também perseverança, sabe levar até o fim o seu compromisso
de fé e o seu projeto de missão. A esperança faz caminhar. A esperança aquece o coração. A
Carta aos Hebreus nos diz: “Desejamos somente que cada um de vós demonstre o mesmo ardor
em levar até o fim o pleno desenvolvimento da esperança” (Hb 6,11). Mediante a ressurreição de
Jesus Cristo dentre os mortos, nossa esperança se torna nossa vida, adquire uma dimensão de
vida eterna.
O consagrado da Comunidade Filhos do Céu não pode perder em sua espiritualidade e em
sua oração, os problemas mais urgentes de um povo em busca de libertação. A autêntica
comunidade cristã tem os olhos voltados para a realidade do mundo. O consagrado deve ser por
vocação um intercessor do Cristão que necessita ser acolhido na sua condição atual.
Com sua vivência de fé, o consagrado coloca o bem comum acima dos particularismos. O
Evangelho é para ser espalhado no mundo, que precisa ser renovado a partir da vida de
comunidade e de sua oração pessoal e comunitária.
A nossa vida de comunidade tem que ser um testemunho para o mundo de hoje. E o que
mais sustenta a vida de comunidade é a
oração.
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REZAR COM FÉ
01-Pelo Sinal da Santa Cruz
Pelo sinal + da Santa Cruz,
( testa )
livrai-nos, Deus, + Nosso Senhor,
( boca )
dos nossos + inimigos.
( peito )
02-Invocação ao Espírito Santo
Vinde, Espírito Santo,
enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor.
Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos:
Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo espírito
e gozemos sempre da sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
03-Espirito Santo
Ó Espirito Santo, amor do Pai e do Filho: inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer,
como devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer, para
obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém.
04- Pedindo a Efusão do Espirito Santo
Vem, Espírito Santo, e renova em mim a chama do Teu amor.
Enche-me de fé, Senhor, e revela com a Tua luz todos os meus pecados e traumas.
Liberta-me, Espírito Santo, e faz de mim uma nova criatura.
Santifica o meu espírito e alma, renovando também todo o meu ser, emoções, mente, ouvidos,
olhos, lábios e atos.
Capacita-me a viver a Palavra do Senhor Jesus Cristo em toda sua profundidade.
E agora, Santo Espírito, dá-me os Teus dons para que eu possa melhor servir o Reino de Deus,
amando, indistintamente, todos os meus irmãos.
Mas, acima de tudo, derrama o dom do louvor, para que, em tudo e por tudo, eu glorifique o Senhor
Nosso Deus.
Em nome de Jesus. Amém.
05-Oração à Sagrada Família
Amados Jesus, José e Maria, meu coração vos dou e minha alma.
Amados Jesus, José e Maria, assisti-me no último momento.
Amados Jesus, José e Maria, expire em paz entre vós a minha alma.
06-Santo Anjo
Santo Anjo do Senhor
Meu zeloso guardador
Se a ti me confiou
A piedade divina
Sempre me rege, me guarda,
Me governa, me ilumina.
Amém.
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07-Glória ao Pai
Glória ao Pai , ao Filho e ao Espírito Santo.
Assim como era no princípio , agora e sempre. Amém
08-Pai Nosso
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O Pão-Nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém
09-Ave Maria
Ave-Maria, cheia de graça!
O Senhor é convosco
Bendita sois vós entre as mulheres
E Bendito é o Fruto do vosso ventre, Jesus
Santa Maria Mãe de Deus,
Rogai por nós os pecadores
Agora e na hora de nossa morte. Amém
10-Consagração a Maria Santíssima
Ò Senhora minha , ó minha Mãe! Eu me ofereço todo a vós e, em prova de minha devoção para
convosco, vos consagro neste dia e para sempre a Comunidade Filhos do Céu, a minha família, os
meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque
assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa.
Amém.
11-Salve Rainha
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia ; vida, doçura e esperança nossa, Salve!
A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva
A Vós suspiramos, gemendo e chorando neste Vale de Lágrimas.
Eia, pois, advogada nossa, esses Vossos olhos misericordiosos a nós volvei!
E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do Vosso Ventre
Ó Clemente, Ó Piedosa, Ó Doce Sempre Virgem Maria.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus,
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
12-Credo
Creio em Deus-Pai, todo poderoso, criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho,
Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso,
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna.
Amém.
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13-“Angelus" - Oração do meio dia
V. O Anjo do Senhor anunciou a Maria.
R. E Ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria…
V. Eis a escrava do Senhor.
R. Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra.
Ave Maria…
V. E o Verbo de Deus se fez carne.
R. E habitou no meio de nós.
Ave Maria…
V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos.
Infundi, Senhor, como Vos pedimos, a Vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela
Anunciação do Anjo conhecemos a Encarnação de Cristo, Vosso Filho, pela sua Paixão e Morte na
Cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
14-Consagração á Sagrada Família
Ó Jesus, nosso amabilíssimo Redentor, que, vindo do céu para ser a luz do mundo com a doutrina
e com o exemplo, quisestes passar a maior parte da Vossa vida mortal humilde e submisso a Maria
e a José na pobre casa de Nazaré, para santificar esta família que devia ser o modelo da família
cristã: dignai-Vos acolher benignamente as nossas famílias que agora se dedicam e consagram a
Vós; protegei-as guardai-as e fazei que nelas reinem, com o Vosso amor, a paz e a concórdia da
caridade cristã, a fim de que possam conformar-se com o divino modelo da Vossa Sagrada família;
e todos, sem exceção de ninguém, mereçam alcançar a eterna felicidade.
Ó Maria, Mãe amorosíssima de Jesus e nossa Mãe, fazei, por vossa piedosa intercessão, que
Jesus acolha benignamente a oferta que Lhe fazemos de nossas famílias e nos conceda as Suas
bênçãos e graças.
Ó São José, guarda amorosíssimo de Jesus e Maria, concedei-nos o socorro do vosso patrocínio
em todas as nossas necessidades espirituais e temporais, a fim de que possamos, com a BemAventurada Virgem Maria e convosco, louvar e bendizer eternamente a Jesus Cristo, nosso Divino
Redentor. Amém.
15-Oração a São José pelas famílias
(das mensagens de N. Sra. Mãe do Infinito Amor, com aprovação eclesiástica)
São José, intercessor das famílias por excelência, eu vos recebo como Pai desta família.
Ensinai-me, São José, a amar, a orar, a falar, a trabalhar, como tão bem ensinastes a Jesus.
Peço-vos especialmente pela salvação de ... (dizer o nome da pessoa).
Libertai-o(a), São José, das amarras do inimigo das famílias, e fazei-o(a),
São José, servir a Deus como o senhor O serviu.
Querido São José, santificai minha família.
Amém.
( Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai )
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16-Oração pela Família
Senhor, nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos a vossa presença em nosso lar.
Iluminai-nos para que sejamos capazes de assumir nosso compromisso de fé na Igreja e de
participar da vida de nossa comunidade.
Ensinai-nos a viver a vossa palavra e o Vosso mandamento de Amor, a exemplo da FAMÍLIA DE
NAZARÉ.
Concedei-nos a capacidade de compreendermos nossas diferenças de idade, de sexo, de caráter,
para nos ajudarmos mutuamente, perdoarmos nossos erros e vivermos em harmonia.
Dai-nos, Senhor, saúde, trabalho e um lar onde possamos viver felizes.
Ensinai-nos a partilhar o que temos com os mais necessitados e empobrecidos, e dai-nos a graça
de aceitar com fé e serenidade a doença e a morte quando se aproximem de nossa família.
Ajudai-nos a respeitar e incentivar a vocação de nossos filhos quando quiserdes chamar a Vosso
serviço.
Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo, para que o amor se
fortifique e nos una cada vez mais.
Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai nosso lar hoje e sempre.
Amém!
17-Oração pelos Pais
Senhor, agradeço-vos pelo pai e pela mãe que me destes e os quais tanto admiro em meu
coração. Fazei que eu os ame sempre mais e que eles se sintam amados. Aumentai-lhes as
alegrias e não permitais que eu me torne um peso para eles. Ajudai-me a adivinhar suas horas de
cansaço e preocupações, para que possa servir-lhes de "Cirineu".
Não deixeis, Senhor, que os desenganos os abatam ou o desânimo os domine. Ajudai-os a
enfrentar, com renovada coragem, suas responsabilidades e a desincumbir-se delas do melhor
modo possível. Que eles sejam firmes e severos quando necessário, sem deixar de serem bons.
Que eles não se percam na impaciência, mas saibam perdoar minhas fraquezas. Que eu não
repare, Senhor, em seus defeitos, mas em suas qualidades e que eu saiba não só admirar seus
bons exemplos, mas imitá-los.
Conservai-nos, ó Deus, no Vosso amor. E que nossa família, vivendo agora unida, sob os Vossos
cuidados e as Vossas bênçãos, possa também viver unida no céu, para cantar Vosso nome, ó Pai
dos pais.
Amém.
18-Oração pelos filhos
Meu Deus e Senhor, sois Vós o Criador e o Pai verdadeiro dos meus filhos, a Vós pertencem, por
isso eu vos ofereço , pedindo-vos que abençoeis quando os abençoo em Vosso nome
Não Vos peço que lhes deis nem riqueza nem pobreza, mas somente o que é necessário para
viverem honradamente.
O que Vos peço é que lhes imprimais um verdadeiro horror ao pecado, que os afasteis de todo o
mal, que os preserveis do contágio do mundo, que lhes deis sentimentos nobres, cristãos,
sinceridade e simplicidade, que os encheis do Vosso amor.
Juntai a todas estas graças de lhes concederdes largos e prósperos anos, de que façam bom uso
para Vosso serviço e salvação de suas almas.
Tenha eu a consolação, Senhor, de os ver em torno do meu leito, de lhes dar a última bênção e de
os tornar a ver no céu em Vossa companhia por toda eternidade.
Amém
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19- Oração de Proteção
O Olho da Luz de Deus me envolve. Seu brilho me protege.
Quebre mau-olhado! Desfaça-se toda a intriga e a perfídia ( traição, enganação )
Estou com a Benção do Senhor Jesus. Estou dentro
do Manto do Senhor, nada me destruirá. Amém!
20- Oração a São Miguel
São Miguel arcanjo,
Defendei-me neste combate;
Sede meu auxilio contra as maldades
E ciladas do demônio,
Instante e humildemente vos peço
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. Amém
21-Oração da Manhã
Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria, paz.
Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor; ser paciente, compreensivo, justo,
equilibrado, quero ver, além das aparências, teus filhos, como tu o vês, e assim só ver o bem em
cada um.
Cerra meus ouvidos a toda a calúnia, guarda minha língua de toda a maldade.
Que só de concórdia viva o meu espírito. Seja eu tão bom e alegre que todos quantos se
achegarem a mim sintam a tua presença.
Reveste-me interiormente de tua beleza, Senhor, e no decurso deste dia eu te revele a todos.
Amém.
22-Oração da Noite
Obrigado, Senhor, por tudo o que consegui fazer hoje. Para minha comunidade para quem
trabalhei, pelos amigos que me deste. Dá gosto, Senhor trabalhar contigo na construção de uma
humanidade mais feliz e de um mundo mais humano. No entanto, Senhor, te peço perdão por
aquilo que poderia ter feito e não fiz. Poderia ter dado e exigido um pouco mais de mim. Amanhã,
porém, terei uma nova oportunidade. Farei aquilo que estiver dentro das possibilidades. Espero
encontrar-te novamente amanhã, fortalecido com tua graça, para realizar os propósitos que hoje
renovo na tua presença. Amém.
23- São Bento
Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostrastes sempre compassivo com os necessitados,
fazei que também eu, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenha auxílio em todas as
minhas aflições, que na minha família reine a paz e a tranquilidade; que se afaste de mim todas as
desgraças tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a
graça (
) que vos suplico, finalmente, vos peço que ao termino de minha vida terrestre
possa ir louvar a Deus convosco no Paraíso.
Amém
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24-Oração de São Bento
A Cruz sagrada seja minha Luz
Não seja o Dragão meu guia
Retira-te Satanás
Nunca me aconselhes coisas vãs
É mal o que tu me ofereces
Bebe tu mesmo do teu veneno
Rogai por nós bem aventurado São Bento
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo
Em Latim
Crux Sacra Sit Mihi Lux
Non Draco Sit Mihi Dux
Vade Retro Sátana
Nunquam Suade Mihi Vana
Sunt Mala Quae Libas
Ipse Venena Bibas
25-Oração a São José pela Igreja
São José, patrono universal da Igreja,
velai pela Igreja tão cuidadosamente como velastes por Jesus,
ajudai a protegê-la e conduzi-a como fez com seu filho adotivo.
Amém.
( Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai )
26-Oração à São José
São José, doce Pai, coloco-me para sempre sob a tua proteção.
Considera-me como teu filho, e preserva-me de todo pecado.
Coloco-me em teus braços,
Para que me acompanhes no caminho da virtude,
E me assistas na hora de minha morte.
Amém.
27-Oração diária a São José pelos agonizantes
São José, Pai nutrício de Nosso Senhor Jesus Cristo e verdadeiro esposo de Maria Virgem,
rogai por nós e pelos agonizantes deste dia e desta noite.
Dai-nos uma santa morte.
Amém.
( Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai )
28-Consagração a São José
Glorioso São José, digno de ser entre os santos venerado, amado e invocado com especial carinho
pelo primor de vossas virtudes, eminência de vossa glória e poder de vossa intercessão perante a
Santíssima Trindade, tomo-vos hoje por meu advogado, por meu protetor e pai, proponho
firmemente nunca esquecer-me de vós, honrar-vos todos os dias que Deus me conceder.
Em todas as minhas ações, assisti-me junto de Jesus e Maria, favorecei-me na hora da morte, não
falteis, por piedade. Amém.
Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai
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29-Oração de agradecimento por São José ( Esta oração é muito querida por São José)
Santíssima Trindade, eu Vos ofereço os Corações de Jesus e de Maria, com os Seus
merecimentos e o Seu Amor, em nome de São José, para Vos agradecer todos os dons que lhe
concedestes, sobretudo por tê-lo feito Pai adotivo de Jesus e Esposo verdadeiro de Maria Virgem.
Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai
30-Oração a São José nas dificuldades
Ó Glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente
impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos.
Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução
favorável.
Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda nossa confiança.
Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão.
Já que tudo podeis junto de Jesus e Maria mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder.
São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais Santa Família que jamais houve, sede, nós vos
pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de
Jesus e Maria!
São José, rogai por nós! ( Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai )
31-Oração a São José em causa urgente
Ah! Vós que ninguém jamais invocou em vão!
Vós cujo poder junto a Deus é tão grande que se diz:
"No céu José manda, não suplica!", rogai e intercedei por mim junto a Jesus.
Sede meu advogado junto a este divino Filho, de quem fostes na terra protetor fiel.
Ajuntai a todas as vossas glórias aquela de ganhar a causa desesperada que vos confio...
(citar o que deseja).
Eu creio, sim, eu creio que podeis acudir os meus votos, livrando-me das penas que me
acabrunham e das amarguras de que sofre a minha alma.
Tenho, além disso, confiança em que nada deixareis de fazer em favor do aflito que vos implora.
Humildemente prostrado a vossos pés eu vos peço:
Tende piedade de minhas súplicas e de minhas lágrimas, cobri-me com a vossa misericórdia e
abençoai-me.
Assim seja. ( Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai )
32-Oração a São José, depois do terço
A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, depois de ter implorado o auxílio de vossa
santíssima esposa, cheios de confiança solicitamos também o vosso patrocínio.
Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor
paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente suplicamos que lanceis um olhar benigno
sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com Seu sangue, e nos socorrais em nossas
necessidades com o vosso auxílio e poder.
Protegei, ó guarda providente da divina família, a raça eleita de Jesus Cristo.
Afastai para longe de nós, ó pai amantíssimo, a peste do erro e do vício.
Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas e
assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também
defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas de seus inimigos e de toda a adversidade.
Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e
sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente, e obter no
céu a eterna bem-aventurança. Assim seja. ( Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai )
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33-Oração de N. Senhora do Monte Serrat
Bendita e louvada seja a Sagrada Paixão
e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Rogai por nós santa formosura dos anjos,
tesouro dos apóstolos, depósito da arca da aliança.
Senhora Santa Maria mostrai-nos em tão belo dia
a vossa face gloriosa.
Amém.
34- NOSSA SENHORA DO CARMO
Ó Senhora do Carmo, revestido de vosso escapulário, eu vos peço que ele seja para mim sinal de
vossa maternal proteção, em todas as necessidades, nos perigos e nas aflições da vida.
Acompanhai-me com vossa intercessão, para que eu possa crescer na Fé, Esperança e Caridade,
seguindo a Jesus e praticando Sua Palavra. Ajudai-me, ó mãe querida, para que, levando com
devoção vosso santo Escapulário, mereça a felicidade de morrer piedosamente com ele, na graça
de Deus, e assim, alcançar a vida eterna. Amém."
Concedei-me vossas graças, que é(
), Virgem do Carmo, Maria, pois o Santo
Escapulário levo com fé, noite e dia. Amém.
35- Oração a Nossa Senhora do Carmo
Senhora do Carmo, Rainha dos anjos, canal das mais ternas mercês de Deus para com os
homens. Refúgio e advogada dos pecadores, com confiança eu me prostro diante de vós,
suplicando-vos que obtenhais a graça que necessito, ( pede-se a graça).
Em reconhecimento, solenemente prometo recorrer a vós em todas as minhas dificuldades,
sofrimentos e tentações, e farei de tudo que ao meu alcance estiver, a fim de induzir outros a amarvos, reverenciar-vos e invocar-vos em todas as suas necessidades.
Agradeço as inúmeras bênçãos que tenho recebido de vossa mercê e poderosa intercessão.
Continuai a ser meu escudo nos perigos, minha guia na vida e minha consolação na hora da morte.
Amém.
Nossa Senhora do Carmo, advogado dos pecadores mais abandonados, rogai pela alma do
pecador mais abandonado do mundo. Ó Senhora, rogai por nós que recorremos a vós! Amém!
36- Oração de São Judas Tadeu
São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade e amor com
que cumpristes vossa missão.
Chamado e enviado por Jesus, sois uma das doze colunas que sustentam a verdadeira Igreja
fundada por Cristo.
Inúmeras pessoas, imitando vosso exemplo e auxiliadas por vossa oração, encontram o caminho
para o Pai, abrem o coração aos irmãos e descobrem forças para vencer o pecado e superar todo
o mal.
Quero imitar- vos, comprometendo- me com Cristo e com sua Igreja, por uma decidida conversão a
Deus e ao próximo, especialmente o mais pobre.
E, assim convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho, como membro ativo de
minha comunidade. Espero, então, alcançar de Deus a graça que imploro confiando na vossa
poderosa intercessão.
(Faça o pedido da graça a ser alcançada…) São Judas Tadeu, rogai por nós! Amém!
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37- Oração de Santa Edwiges
(Protetora dos Pobres e Endividados)
Vós Santa Edviges, que fostes na terra amparo dos pobres e desvalidos e socorro dos
endividados, no céu onde gozais o eterno prêmio da caridade que praticastes, confiante vos peço,
sede minha advogada, para que de Deus eu obtenha a graça (_____________________) e por
fim a graça suprema da salvação eterna. Amem.
Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai.
38- Oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós
Santa Maria, cheia da presença de Deus, durante os dias de tua vida aceitastes com toda a
humildade a vontade do Pai, e o Maligno nunca foi capaz de envolver lhe com suas confusões.
Junto a Teu Filho, intercedestes por nossas dificuldades e, com toda paciência,
nos destes exemplo de como desenrolar as linhas de nossa vida.
E, ao se dar para sempre como nossa Mãe,
pões em ordem e fazes mais claros os laços que nos unem ao Senhor.
Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Tu que com coração materno desatas os nós que
entorpecem nossa vida, te pedimos que recebas em tuas mãos ( ________ )
e que a(o) livres das amarras e confusões com que a(o) castiga aquele que é nosso inimigo.
Por tua graça, por tua intercessão, com teu exemplo, livra-nos de todo o mal, Senhora Nossa, e
desata os nós que impedem de nos unirmos a Deus para que, livres de toda confusão e erros,
O Louvemos em todas as coisas, coloquemos Nele nossos corações e possamos Servi-lo sempre
através dos nossos irmãos. Amém!
39- Oração de Defesa
Deus, atendei ao meu pedido, vinde em meu socorro, vinde ajudar-me.
Confundidos sejam e envergonhados os que buscam a minha alma. (Fazer o Sinal da Cruz)
Voltem atrás e sejam envergonhados os que me desejam males.
Voltem-se logo cheios de confusão os que me dizem: "Bem, bem". (Fazer o Sinal da Cruz)
Regozijem-se e alegrem-se em Vós os que Vos busquem e os que amam Vossa salvação digam
sempre:
"Engrandecido seja o Senhor". (Fazer o Sinal da Cruz)
Vós sois o meu favorecedor e o meu libertador, Senhor Deus, não vos demoreis.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Oremos.
Gloriosos São Sebastião e São Jorge, São Lázaro e São Roque, São Benedito, São Cosme e São
Damião.
Todos Vós. Bem-aventurados Santos do céu, que curais e aliviais os enfermos, intercedei
junto ao Senhor Deus pelo seu servo Fulano (dizer o nome da pessoa).
Vinde, Gloriosos Santos, em seu auxílio. Fechem-se os olhos malignos, emudeçam as bocas
maldosas,
fujam os maus pensamentos e desejos.
Por esta Cruz será Fulano defendido.
Por esta Cruz será Fulano defendido.
Por esta Cruz estará Fulano livre.
(Fazer três cruzes com o crucifixo).
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Rezar em seguida um Pai Nosso e três Ave Maria.
19

Afonso Silva ( Painho ) - Fundador da Comunidade Filhos do Céu – Orações para a Vida Comunitária – Email: comunidadefilhosdoceu@outlook.com

40- Oração de Santo Expedito
Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus
Cristo, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero.
Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo!
Meu Santo Expedito Vós que sois um Santo guerreiro,
Vós que sois o Santo dos aflitos,
Vós que sois o Santo dos desesperados.
Vós que sois o Santo das causas urgentes,
Protegei-me, Ajudai-me, dai-me forças, coragem e serenidade.
Atendei ao meu pedido. "Fazer o pedido".
Meu Santo Expedito !
Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar,
protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência.
Devolvei-me a paz e a tranquilidade.
Meu Santo Expedito!
Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.
Muito obrigado.
(Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e Fazer o Sinal da Cruz)

41- Oração a Nossa Senhora de Pentecostes
Ó Maria, Filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do Nosso Senhor Jesus Salvador, Esposa
mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes.
Nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a
Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador.
Vós que no dia Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito
Santo, ajudai-nos, na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do Batismo, sermos
constantemente fiéis ao Senhor.
Amém.
Nossa Senhora de Pentecostes,
Rogai por nós que recorremos a Vós.
42 - Oração do Consagrado
Deus Pai todo-poderoso, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador,
eu vos peço: Aumentai em meu coração a chama do vosso amor para que possa te servir com
renovado ardor missionário e pelo poder do Espírito Santo, conforme a vontade celeste, tenha a
força, as graças espirituais e luz da sabedoria divina para guiar-me e guiar aqueles as quais me
envias.
Dai-me Coragem, aumentai a minha Fé, a Esperança e a Caridade em meu coração.
Por interseção da Virgem Maria, ajudai-me para que eu saiba fazer somente o que te
agrada, realizando a tua vontade em minha vida.
Pai Santo, que eu saiba realizar com
responsabilidade e sabedoria minhas obrigações de Consagrado da Comunidade Filhos do Céu,
amando e conduzindo para o Sacratíssimo Coração de Jesus, aqueles as quais me confias e assim
trabalhar assiduamente para a expansão do vosso reino de Paz, de Amor e de Justiça a fim de
tornar este mundo melhor, mais humano e mais feliz.
Que assim seja hoje e sempre.
Amém!
( Rezar um Pai Nosso, Ave Maria e Gloria ao Pai )
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43- Responsório de Santo Antônio
(para achar coisas perdidas e para outras graças)
Se milagres desejais
Contra os males e o demônio
Recorrei a Santo Antônio
E não falhareis jamais
Pela sua interseção
foge a peste o erro a morte
Quem é fraco fica forte
mesmo o enfermo fica são
Rompem-se as mais vis prisões
recupera-se o perdido
Cede o mar embravecido
no maior dos furacões
Penas mil e humanos ais
se moderam, se retiram
Isto digam os que o viram,
os paduanos e outros mais.
Amém!
44- Infalível Oração para Santo Antônio
"Bendito seja Deus, em seus Anjos e em seus Santos"
Oh! Santo Antônio, lírio dentre os santos,
vosso amor a Deus e caridade por vossos irmãos,
fez-vos digno, quando na terra, de possuir poderes milagrosos.
Incentivado por este pensamento, eu te imploro que obtenhas para mim ( a graça ).
Oh! gentil e amoroso Santo António, cujo coração estava sempre cheio de simpatia humana,
faça meu pedido aos ouvidos do doce Menino Jesus,
a quem carregastes com amor em vossos braços,
e a gratidão meu coração entrego ao Menino Jesus,
pelos benefícios que vos concedeu,
oh! querido Santo Antônio. Amém.
45- PRECE A SANTA DAS ROSAS
Santa das Rosas, trilhastes a Pequena Via da humildade e da submissão à vontade de Deus.
Ensinai-nos, ó Santa Mestra, Doutora da Igreja, o caminho da santidade que nasce da escuta da
Palavra de Deus, da realização de coisas simples e sem importância aos olhos do mundo.
Nós vos pedimos que continueis a cumprir vossa promessa de fazer chover rosas de graças e
bênçãos sobre o mundo.
Ansiamos por rosas, muitas rosas do vosso jardim. Reparti conosco as graças que recebeis de
Deus Pai.
Intercedei por nós junto a Ele. Por vossas preces, venha o Senhor em socorro de nossas
necessidades.
(Faz-se o pedido)
Velai, ó Flor do Carmelo, por nossas famílias: que em nossos lares haja paz, compreensão e
diálogo.
Velai por nossa pátria, para que tenhamos governantes íntegros, afinados com os anseios do povo
sofrido.
Velai por nós, para que o espírito missionário impregne todas as nossas ações.
Amém.
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46- Santa Catarina
Santa Catarina, Clara e Divina, Vós que entrando numa cidade encontraste mil homens todos
bravos como leões e, com uma simples palavra, amansastes o coração de todos eles
Querida Santa Catarina, amansai o coração de (dizer o nome da pessoa )
que (dizer o nome da pessoa ) tenha olhos e não me veja, tenha boca e não me fale
tenha pernas e não me alcance e fique paralisado como pedra nada podendo fazer contra mim
e nada podendo fazer contra meus entes queridos.
Querida Santa Catarina faço essa oração com muita fé em meu coração e espero que Vós possais
me atender.
Amém.
47- PARA ALCANÇAR GRAÇAS POR INTERCESSÃO DE SANTA TEREZINHA
Santa Teresinha do Menino Jesus, que na vossa curta existência, fostes um espelho de angélica
pureza, de amor forte, e de tão generosa entrega nas mãos de Deus, agora que gozais do prêmio
de vossas virtudes, volvei um olhar de compaixão sobre mim, que plenamente confio em vós.
Fazei vossas as minhas intenções, dizei por mim uma palavra àquela Virgem Imaculada de que
fostes a florzinha privilegiada, à Rainha do Céu que vos sorriu na manhã da vida.
Rogai-lhe a Ela que é tão poderosa sobre o Coração de Jesus, que me obtenha a graça (
)
por que nesta hora tanto anseio, e que a acompanhe de uma bênção que me fortifique durante a
vida, me defenda na hora da morte e me leve à eternidade feliz.
Amém.

48- MARIA PORTA DO CÉU, PASSA NA FRENTE
Maria, Porta do céu, passa na frente e vai abrindo portas e caminhos, estradas e corações.
Vai mãe, vai terminando com dificuldades, tentações, medos, desilusões, tristezas e decepções.
Ilumina mãezinha, nossa vida, nossa saúde, nosso trabalho, vai ajudando a tirar de nós todo
o temor, enche-nos do amor do teu Filho, para que possamos, com o coração cheio do sopro do
Espírito Santo, crescer na sabedoria, na bondade, no amor, e no firme propósito de seguir os
mandamentos de Deus, sobretudo o do amor incondicional a Ele mesmo, ao próximo.
Maria, mãe e generosa madre da Igreja, roga por nós.
Intercede por nós, ouve nossas súplicas, atende-nos, conforme a misericórdia do teu Divino Filho,
Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos sem fim.
Amém.
Rezar o terço
Contas grandes: Rafael com Tobias, Gabriel com Maria, São Miguel com toda a sua hierarquia,
abri para nós todas as vias...
Contas pequenas... MARIA PORTA DO CÉU, PASSA NA FRENTE...
MARIA PORTA DO CEU... PASSA NA FRENTE....
Uma ave-maria e um pai nosso.
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49- Consagração pessoal ao Sagrado Coração de Jesus
Eu (o seu nome), vos dou e consagro, ó Sagrado Coração de Jesus Cristo, a minha vida, as
minhas ações, penas e sofrimentos, para não querer mais servir-me de nenhuma parte do meu ser,
senão para Vos honrar, amar e glorificar. É esta a minha vontade irrevogável: ser todo vosso e tudo
fazer por vosso amor, renunciando de todo o meu coração a tudo quanto vos possa desagradar.
Tomo-vos, pois, ó Sagrado Coração, por único bem do meu amor, protetor da minha vida,
segurança da minha salvação, remédio da minha fragilidade e da minha inconstância, reparador de
todas as imperfeições da minha vida e meu asilo seguro na hora da morte.
Sê, ó Coração de bondade, a minha justificação diante de Deus, vosso Pai, para que desvie de
mim a vossa justa cólera. Ó Coração de amor, deposito toda a minha confiança em vós, pois tudo
temo de minha malícia e de minha fraqueza, mas tudo espero de vossa bondade! Extingui em mim
tudo o que possa desagradar-vos ou que se oponha à vossa vontade.
Seja o vosso puro amor tão profundamente impresso em meu coração, que jamais possa eu
esquecer-vos nem separar-me de vós. Suplico-vos que o meu nome seja escrito no vosso
Coração, pois quero fazer consistir toda a minha felicidade e toda a minha glória em viver e morrer
como vosso escravo.
Amém.
50- Consagração da Família ao Sagrado Coração de Jesus
Sagrado Coração de Jesus, que manifestastes a Santa Margarida Maria Alacoque o desejo
de reinar sobre as famílias cristãs, nós vimos hoje proclamar vossa realeza absoluta sobre a nossa
família. Queremos, de agora em diante, viver a vossa vida, queremos que floresçam, em nosso
meio, as virtudes às quais prometestes, já neste mundo, a paz.
Queremos banir para longe de nós o espírito mundano que amaldiçoastes. Vós reinareis em
nossas inteligências pela simplicidade de nossa fé; em nossos corações pelo amor sem reservas
de que estamos abrasados para convosco, e cuja chama entreteremos pela recepção frequente de
vossa divina Eucaristia.
Dignai-vos, Coração divino, presidir as nossas reuniões, abençoar as nossas empresas
espirituais e temporais, afastar de nós as aflições, santificar as nossas alegrias, aliviar as nossas
penas. Se, alguma vez, algum de nós tiver a infelicidade de Vos ofender, lembrai-Vos, ó Coração
de Jesus, que sois bom e misericordioso para com o pecador arrependido.
E quando soar a hora da separação, nós todos, os que partem e os que ficam, seremos
submissos aos vossos eternos desígnios. Consolar-nos-emos com o pensamento de que há de vir
um dia em que toda a família, reunida no Céu, poderá cantar para sempre a vossa glória e os
vossos benefícios.
Digne-se o Coração Imaculado de Maria, digne-se o glorioso Patriarca São José apresentarVos esta consagração e no la lembrar todos os dias de nossa vida. Viva o Coração de Jesus,
nosso Rei e nosso Pai. Amém!

51- Oração do motorista
Senhor, concede-me mãos firmes, olhos atentos, muita prudência e perfeito controle do
veículo, para que eu possa fazer uma boa viagem e chegar bem e alegre ao meu destino.
Dá-me calma e paciência no tráfego difícil. Protege-me de toda a imperícia e de todo o
acidente.
Ampare também os que viajam comigo.
Não me deixe cair em tentação pelo desejo da velocidade e o desrespeito as regras.
Que tua graça me acompanhe sempre nas minhas viagens.
Amém.
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52- ORAÇÃO DA PROSPERIDADE, TRABALHO E SUCESSO
Ó Senhor, me alegro em vossa força e exulto de alegria em vosso auxílio, por isso a vós me
dirijo, confiante em vosso poder, pois havereis de transformar meu nome numa benção e de cobrirme de alegria em vossa face.
É de vós que vem a riqueza e a glória, sois vós o Senhor de todas as coisas, por isso
suplico-vos: Vós, que tendes em vossas mãos a força e a riqueza, abençoai o meu trabalho (ou
concedei-me a graça de ter um trabalho), pois é a vossa mão que tem o poder de dar a tudo
grandeza e solidez.(1Cr 29,11-12).
Fazei que eu ande em vossos caminhos, Senhor, e que minha terra dê seus produtos e as
árvores de meus campos se carreguem de frutos espirituais e materiais (Lev 26), que eu coma
vosso pão até a saciedade e habite em segurança em minha morada, que haja paz em minha
casa, minha terra, que meu sono seja tranquilo.
Afastai de meus caminhos meus inimigos, caiam todos diante de vossa espada, multiplicai
minhas colheitas, meus resultados e lucros, não rejeiteis minha alma.
Andai no nosso meio e fazei-me vosso servo. Aquilo que me dás que aos necessitados
jamais negue e nunca esqueça de cumprir com vossos mandamentos, de amar ao próximo como a
mim mesmo e a vós acima de tudo.
Senhor, que eu não ande ansioso pela vida, porque a vida é mais que o alimento e o corpo
mais que as vestes e se vós vestis os lírios e alimentais os pássaros do campo, também por vós
serei protegido e nunca me há de faltar os bens necessários para a vida.
Livrai-me da avareza, cobiça, do amor ao dinheiro, raiz de todos os males, que a
prosperidade venha a mim e que eu a use com sabedoria e amor.
Lembrai-vos de vosso servo, São José, o justo, o carpinteiro, pai adotivo de vosso Filho, patrono
dos trabalhadores, e por sua intercessão concedei-me a graça que vos peço.
São José, homem justo e trabalhador, intercedei por mim para que imite vossas virtudes e
tenha prosperidade, conforme a vontade celeste, força, beleza e graças espirituais, materiais e luz
da sabedoria divina para guiar-me.
Ó Virgem fecunda, Senhora Rainha, Santa Maria, que nos destes a Riqueza e a Plenitude
da Vida que é Jesus, acompanhai-me com vossas orações e que por onde eu passar, siga-me o
sucesso, a prosperidade e o poder, pois vós, Senhora , mais poderosa que exércitos em ordem de
batalha, estais comigo e que eu nunca deixe de buscar a humildade e a caridade para com o
próximo, que é a verdadeira riqueza cristã. Amém!
53 - Oração de Entrega a Jesus
Jesus, queremos entregar neste momento a nossa vida, nossos atos, pensamentos e
vontade. Queremos pertencer inteiramente a Ti. Queremos ser instrumento de amor e de paz.
Jesus, protege-nos sempre para podermos caminhar seguindo seus rastros de amor, seus
rastros de paz e também seus rastros de sangue.
Aqui estamos, Senhor, à vossa disposição, tomai-nos! Somos vossos! Protege toda a nossa
casa, nossa família, nossa comunidade e protegei as famílias em todo o mundo. Protege a todos
nós do inimigo mortal que nos quer tirar de vossa presença.
Jesus, ajuda-nos para que tenhamos coragem de seguir-te. Queremos entregar nosso
tempo nas vossas mãos, para cumprir bem nossa vocação. Sabemos que quereis transformar o
mundo: Contai conosco, Jesus, queremos estar convosco nessa missão.
Obrigado Senhor, por nos ter escolhido, Porque não somos nada e mesmo assim nos
escolhestes. Não somos nada! Não somos nada! Mas queremos fazer o nosso trabalho, conforme
teu desejo, conforme tua vontade.
Queremos ser vosso instrumento e responder bem o teu chamado, mas precisamos de mais
coragem, de mais amor:
Precisamos do Vosso Amor! Dai-nos o Vosso Amor!
Obrigado, Senhor. Amém!
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54 - Dons do Espirito Santo
Espírito Santo, concedei-me o dom da sabedoria, a fim de que cada vez mais aprecie as
coisas divinas e, abrasado pelo fogo do vosso amor, prefira com alegria as coisas do céu a tudo o
que é mundano e me una para sempre a Cristo, sofrendo neste mundo por Seu amor.
Espírito Santo, concedei-me o dom do entendimento, para que, iluminado pela luz celeste da
vossa graça, bem entenda as sublimes verdades da salvação e da doutrina da santa religião.
Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho, tão necessário nos melindrosos passos da
vida, para que escolha sempre aquilo que mais vos seja do agrado, siga em tudo vossa divina
graça e saiba socorrer meu próximo com bons conselhos.
Espírito Santo, concedei-me o dom da fortaleza, para que despreze todo respeito humano,
fuja do pecado, pratique a virtude com santo fervor e afronte com paciência, e mesmo com alegria
do espírito, o desprezo, o prejuízo, as perseguições e a própria morte, antes de renegar por
palavras e obras a Cristo.
Espírito Santo, concedei-me o dom da ciência, para que conheça cada vez mais minha
própria miséria e fraqueza, a beleza da virtude e o valor inestimável da alma e para que sempre
veja claramente as ciladas do demônio, da carne, do mundo, a fim de as evitar.
Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que me tornará delicioso o trato e colóquio
Convosco na oração e me fará amar a Deus com íntimo amor como a meu Pai, Maria Santíssima e
a todos os homens como a meus irmãos em Jesus Cristo.
Espírito Santo, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu me lembre sempre, com
suma reverência e profundo respeito, da vossa divina presença, trema como os anjos diante da
vossa divina majestade e nada receie tanto como desagradar vossos santos olhos!
Vinde, Espírito Santo, ficai comigo e derramai sobre mim vossas divinas bênçãos. Em nome
de Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Amém.

55 - Oração do Filho da Comunidade Filhos do Céu
Pai santo, Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por tua presença aqui neste lugar, nesta
comunidade. Agradeço a presença de Jesus e de Maria. Agradeço porque sei paizinho querido,
que queres me libertar de todos os males. Sou teu filho, sei que desejas restaurar a minha vida.
Pai santo, Pai amado, Pai querido, eu renovo os meus votos diante de Ti, confessando que
és o meu Senhor, o único Deus, a Quem amo e sirvo, torno-me Teu servo e desejo fazer somente
a Tua vontade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Senhor Jesus Cristo, coloco-me aos pés da tua cruz e peço que me laves com teu precioso
sangue que flui do teu sacratíssimo coração e das tuas chagas. Lava-me Jesus, na água viva que
flui do teu coração transpassado pela lança. Peço que me envolvas, Senhor Jesus, com a tua luz
sagrada.
Eu sei, Senhor Jesus, que me queres sadio de corpo, alma e espirito. Te peço Senhor, que
me faça renascer em seu amor pela força do Espirito Santo, dai-me Senhor uma poção dobrada do
Espírito Santo. Enche-me com teu Espírito Santo.
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Jesus, sei que não existe tempo para Ti, sei que és o mesmo ontem, hoje e sempre, sei que
podes fazer cada pessoa viver e experimentar o teu amor, a tua cura, a tua libertação. Te peço
Senhor, que me cure e me deixe são(ã).
Senhor Jesus, eu renuncio pelo teu sangue Jesus, a todo espírito de complexo inferioridade
e auto piedade; de ansiedade, de angústia e preocupação exagerada; de traumas e doenças; todo
espírito de desequilíbrio emocional e psíquico; de autodestruição. Eu renuncio ao uso de toda a
droga ingerida em meu corpo e na minha vida psíquica, afetiva, espiritual e emocional.
Eu renuncio pelo sangue de Jesus a todo desejo de fracasso e morte das pessoas; a todo
espírito de injustiça e exploração da pessoa humana; a todo espírito de revolta contra Deus, contra
meu irmão e contra mim mesmo, não aceitando minhas fraquezas; a toda e qualquer herança de
maldição que venha dos meus pais por envolvimento com as coisas ocultas, espiritas, se
participaram ou me levaram a participar.
Eu renuncio pelo sangue de Jesus a todo espírito de palavrão e piada; de sexo desenfreado
e luxúria; de masturbação e fornicação(sexo antes do casamento); de prostituição e adultério; de
homossexualismo e lesbianismo, de orgia de farra e pornografias; a todo espírito de auto
suficiência e egoísmo; de vaidade, orgulho e status; de materialismo e consumismo; de ambição e
poder; furtos e roubos.
Jesus, Filho de Deus, meu salvador, vivo, ressuscitado, glorioso, invoco a tua presença junto
de mim. Vem, Senhor Jesus!
És Deus, e por isso podes estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto,
também aqui, comigo, agora. Eu te adoro, Senhor Jesus. Reconheço-te como Deus, com o Pai e o
Espírito Santo: Deus Uno e Trino.
Louvo-te, Jesus ressuscitado, pois mesmo sendo um Deus infinito, poderoso, perfeitíssimo,
maravilhoso, és simples, amigo, aconchegado a nós, pequenas criaturas humanas. Fortalece-me,
daí me força para vencer as barreiras, as tentações, os infortúnios da minha vida.
Que eu poça em teu nome vencer as batalhas. Que maravilha poder contar com a tua
presença junto de mim. Muito grato, Senhor Jesus.
Senhor, preciso muito da tua presença agora, pois quero curar o meu coração das feridas
que me foram feitas, como também das que fiz em mim mesmo, por meus próprios erros. Preciso
curar o meu coração para poder amar mais e melhor, para ter mais saúde, alegria de viver e
disposição de servir.
Quero usar o remédio que Tu me destes: o perdão. Quero usar a pomada do perdão, Jesus,
hoje e por muito tempo, todos os dias, até sentir-me totalmente curado, mudado, transformado,
sendo uma nova pessoa, principalmente sem vícios. Cura-me de todos os vícios Senhor e de toda
essa situação de vida que me encontro hoje, neste momento, pois sei que em ti sou vencedor.
Perdão e misericórdia Senhor!
Pai, eu te louvo. Te agradeço por teres me levado ao teu filho Jesus que venceu o pecado e
a morte para minha salvação.
Agradeço por teres me dado o Espírito Santo que me fortalece, que me guia e me ensina a
ser forte no teu amor. Senhor! Obrigado!
Amém!
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56 - Gotas de Sangue de Cristo
Explicação:
O texto representa uma cópia da carta ditada por Nosso Senhor Jesus Cristo as Santas:
Matilda, Bridget e Isabel de Hungria, que pediam a Jesus detalhes sobre sua Paixão antes da
crucificação. Recebe o nome de:
"A Oração" e foi encontrada no Santo Sepulcro de Jerusalém no final de 1800. Se guarda
hoje no Vaticano em uma caixa de prata desde que em 5 de Abril de 1890 em Roma a reconheceu
o Papa Leão XIII.
A carta relata as Palavras de Cristo em Sua aparição as santas:
"Desci do céu à terra para converter-vos. Na antiguidade as pessoas eram religiosas e suas
colheitas abundantes; no tempo presente, pelo contrário, são escassas. Se quiseres colher com
abundância não deveis trabalhar aos Domingos, pois nos Domingos deveis ir a Igreja e rezar para
que Deus perdoe vossos pecados. Ele vos deu seis dias para trabalhar e um para o descanso e a
devoção, para oferecer vossa ajuda ao pobre e assistir a Missa. As pessoas que disputam contra
Minha religião ou lançam calúnias sobre esta Carta Sagrada, serão por Meu amparo abandonadas.
Pelo contrário, aquelas que levem consigo uma cópia desta Carta, se livrarão de morrer por
afogamento ou de forma repentina; de morrer de enfermidades contagiosas ou por raio; de morrer
sem confissão, se livrarão de seus inimigos e da mão da autoridade injusta, e de todos os seus
difamadores e falsos testemunhos. As mulheres que no tempo de parto se achem em perigo,
conservando com elas esta Oração, superarão a dificuldade imediatamente.
Nas casas onde se guarde esta Oração nunca ocorrerá nada de mau: e quarenta dias
antes da morte de uma pessoa que possua esta Oração, a Santíssima Virgem lhe aparecerá.
Assim o disse a São Gregório:
" A todo fiel que recite durante 3 anos, cada dia, dois Pai-Nosso, duas Ave-Marias e
dois Glórias, em honra das gotas de sangue que perdi, lhe concederei as cinco graças
seguintes: "
- A indulgência plenária e remissão de seus pecados.
- Estará livre das penas do Purgatório.
- Se tiver que morrer antes de completar os três anos, para ele será como se os tivesse
completado.
- A hora de sua morte, será como se houvesse derramado todo seu sangue pela Santa Fé.
- Eu mesmo, descenderei do céu para levar sua alma e a de seus familiares, até a quarta
geração.
Que se saiba:
O número de soldados armados era de 150; os que Me arrastaram amarrado foram 23.
Os carrascos, 83; os golpes recebidos em Minha cabeça, 150; em Meu estômago, 108; os
pontapés em Meus ombros, 80.
Fui, atado, levado arrastado pelo cabelo 24 vezes; cuspiram sobre Meu rosto 180 vezes; fui
golpeado 6666 vezes no corpo; 100 vezes na cabeça.
Fui brutalmente empurrado e as 12h em ponto levantado pelos cabelos; espetado com espinhos e
arrancaram a barba 23 vezes; recebi 20 feridas na cabeça; (farpas secas, 72); pontas de espinho
em minha cabeça, 110; espinhas mortais na fronte, 3.
Depois fui açoitado e vestido como um rei de burla; as feridas no corpo, 1000.
Os soldados que me levaram ao Calvário foram 608; me olharam 3, e riram de Mim 1008; as gotas
de Sangue que perdi foram 28.430."
S.S. Papa Leão XIII, Roma, 5 Abril, 1890.
2x - Pai nosso, Ave Maria e Glória.
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57 - Oração do Servo Pregador
Como não pode o mar oferecer água doce, ou a tamareira produzir um figo, ainda que único,
nada poderei oferecer aos meus irmãos, senão o que trago dentro de mim.
Assim, antes que lhes possa falar, é necessário que ouça o meu próprio íntimo. Oxalá tenha
guardado os meus sonhos de menino, para que lhes possa devolver a esperança; e saiba
aproveitar as desilusões da maturidade, para que não os lance em loucos devaneios.
É grande a responsabilidade daquele cujas palavras são ouvidas.
Porque as palavras de um homem não são apenas a expressão das suas ideias, mas
sementes de ideias para os ouvintes.
Assim, aquele que nada tenha a dizer mais sábio seria se calado ficasse; e oferecesse
apenas o testemunho dos seus atos. Pois as nossas ações são mais expressivas que as nossas
palavras.
Que se cale, pois, a minha voz, quando me visitar a amargura; para que dentro de mim
permaneça ela encerrada. E que as palavras fluam, quando me animar a felicidade, para que dela
todos compartilhem.
Que não seja a minha voz como o vento agressivo, que torna desolada a terra; mas como a
brisa amiga, que faz a planta brotar.
Permita o Pai que em mim exista a verdadeira paz, e que da minha boca brotem expressões
da verdadeira sabedoria; para que eu as possa dividir com os meus irmãos.
Como o beduíno, no deserto, reparte a sombra meiga e amiga das árvores que aformoseiam
o oásis. Pois somos todos beduínos e é incessante a marcha da nossa caravana, como é única a
nossa direção.
Entre o raiar do dia e o cair da noite, atravessamos o deserto dos nossos próprios enganos,
e o sono nos recupera para uma nova travessia; e haverá em cada uma um oásis de paz, para que
possamos suportar a sede das frustrações.
Que sejam, pois, as minhas palavras como a água que retempera, a brisa que refresca, a
lua que faz sonhar, e as canções que fazem sentir.
Para que eu seja digno de falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Amém.
58- Consagração a Nossa Senhora (recitá-la diariamente)
. . .Ó Santa Mãe Dolorosa de Deus, ó Virgem Dulcíssima: eu vos ofereço meu coração para que o
conserveis intacto, como Vosso Coração Imaculado.
. . .Eu vos ofereço a minha inteligência, para que ela conceba apenas pensamentos de paz e
bondade, de pureza e verdade.
. . .Eu vos ofereço minha vontade, para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de Deus.
. . .Eu vos ofereço meu trabalho, minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, minhas
tribulações e minhas lágrimas, no meu presente e no meu futuro para serem apresentadas por Vós
a Vosso Divino Filho, para purificação de minha vida.
. . .Mãe compassiva, eu me refugio em vosso Coração Imaculado, para acalmar as dolorosas
palpitações de minhas tentações, de minha aridez, de minha indiferença e das minhas
negligências.
. . .Escutai-me, ó Mãe, guiai-me, sustentai-me e defendei-me contra todo perigo da alma e do
corpo, agora e para toda a eternidade.
Assim seja.
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59 - Adoração ao Sangue de Cristo
Jesus, autor de nossa salvação. Bendito seja vosso Sangue Precioso.
Jesus, que destes vosso Sangue como preço de nosso resgate. Bendito seja vosso Sangue
Precioso.
Jesus, cujo Sangue nos reconcilia com Deus. Bendito seja vosso Sangue Precioso.
Jesus, que com vosso Sangue nos purificais a todos. Bendito seja vosso Sangue Precioso.
Jesus, que com vosso Sangue limpais nossas culpas. Bendito seja vosso Sangue Precioso.
Jesus, por cujo Sangue temos acesso a Deus. Bendito seja vosso Sangue Precioso.
Jesus, que nos dais Vosso Espírito quando bebemos vosso Sangue. Bendito seja vosso Sangue
Precioso.
Jesus, com cujo Sangue antecipamos as delícias do Céu. Bendito seja vosso Sangue Precioso.
Jesus, que com vosso Sangue fortaleceis nossa debilidade. Bendito seja vosso Sangue Precioso.
Jesus, que nos dais vosso Sangue na Eucaristia. Bendito seja vosso Sangue Precioso.
Jesus, cujo Sangue é prenda do banquete eterno. Bendito seja vosso Sangue Precioso.
Jesus, que nos vestis com vosso Sangue como trajes do Reino. Bendito seja vosso Sangue
Precioso.
Jesus, cujo Sangue proclama nosso valor ante Deus. Bendito seja vosso Sangue Precioso.
Oração:
Jesus, Salvador Nosso, apresentai ao Pai vosso Sangue que, em virtude do Espírito Santo,
derramastes por nosso amor.
Purificados de nossos pecados no banho desse Sangue Sagrado,
esperamos alcançar por ele a graça das graças eternas.
Assim seja.
2x - Pai nosso, Ave Maria e Glória.

60- Consagração ao Preciosíssimo Sangue de Jesus
Senhor Jesus Cristo, em Vosso nome e com o poder de Vosso Sangue Precioso, selamos
cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar.
Com o poder do Sangue de Jesus, selamos toda potência destruidora no ar, na terra, na
água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo do qual hoje nos moveremos.
Com o poder do Sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno.
Nós Vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria
acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda sua corte de santos anjos.
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Com o poder do Sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos os que nela habitam
(nomear cada um), as pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e os
bens que generosamente nos concede para nosso sustento.
Com o poder do Sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e
pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo de Seu Sangue ao redor de toda nossa
família.
Com o poder do Sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar, neste dia, e as
pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar.
Com o poder do Sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os
negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que
haveremos de utilizar.
Com Vosso Preciosíssimo Sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa Pátria, a fim
de que Vossa paz e Vosso Coração nela reinem.
Nós Vos agradecemos, Senhor, pelo Vosso Preciosíssimo Sangue, pelo qual nós fomos
salvos e preservados de todo mal.
Amém.

61- Oração para derrubar as muralhas
Oh, Pai Celestial, em nome do seu Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que o poder
que deste para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó, seja dado a mim e aos que
fizerem esta oração.
Peço-lhes, Senhor Jesus que quebre as muralhas de pragas, por boca ou por contaminação,
em relação aos nossos antepassados e nos dias de hoje.
Jesus quebre todas as muralhas do egoísmo, do ciúme, dos vícios, das origens que forem.
Jesus quebre as muralhas das brigas, contendas, dissoluções de casamentos, de famílias,
(grupo de oração e ministérios, da Comunidade Filhos do Céu) e todos os tipos de desunião.
Jesus quebre as muralhas das dificuldades financeiras, dificuldades no pagamento das
dívidas, dificuldade nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de emprego, falta de dinheiro e
outras dificuldades quais forem.
Jesus quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem principalmente os cânceres,
a depressão, a AIDS, dependência do álcool, drogas, prostituição e homossexualismo.
Jesus quebre toda a ação de satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos
totalmente renovados pelo Teu Sangue derramado na cruz.
Jesus quebre todo ocultismo em nosso passado e agora, seja ele magia, sortilégio,
dependências, pacto, entrega com entidades sejam de que origem for.
Jesus quebre todas as muralhas que impedem a obra de Deus em nossas vidas.
Senhor entregamos nossas vidas a Ti, para que haja um novo Pentecostes em nós e
acreditemos na Tua vitória que também é nossa.
Amém!
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62 - AS QUINZE ORAÇÕES DE SANTA BRÍGIDA ( Em honra das Santas Chagas de Jesus )
Sinal da Cruz
Oração ao Espírito Santo
Primeira Oração - Uma visão geral do sofrimento de Cristo até a flagelação. ( Pelo sustento
material e espiritual da Comunidade Filhos do Céu )
Pai Nosso, Ave-Maria
Ó Jesus Cristo, doçura eterna para aqueles que vos amam, alegria que ultrapassa toda
alegria e todo o desejo, esperança de salvação dos pecadores, que declarastes não terdes maior
contentamento do que estar entre os homens, até ao ponto de assumir a nossa natureza, na
plenitude dos tempos, por amor deles, lembrai-vos dos sofrimentos, desde o primeiro instante de
vossa Conceição e sobretudo durante a vossa Santa Paixão, assim como havia sido decretado e
estabelecido desde toda a eternidade na mente divina. Lembrai-vos, Senhor, que, celebrando a
Ceia com os vossos discípulos, depois de lhes haverdes lavado os pés, destes-lhes o vosso
Sagrado Corpo e precioso Sangue e consolando-os docemente lhes predissestes vossa Paixão
iminente.
Lembrai-vos da tristeza e da amargura que experimentastes em vossa alma, como o
testemunhastes, Vós mesmo por estas palavras: "Minha alma está triste até à morte". Lembrai-vos,
Senhor, dos temores, angústias e dores que suportastes em vosso corpo delicado antes do suplício
da cruz, quando, depois de Ter rezado por três vezes, derramando um suor de sangue, fostes
traído por Judas, vosso discípulo, preso pela nação que escolhestes, acusado por testemunhas
falsas, injustamente julgado por três juízes, na flor da vossa juventude e no tempo solene de
Páscoa.
Lembrai-vos que fostes despojado das vossas próprias vestes e revestido das vestes de
irrisão; que vos velaram os olhos e a face, que vos deram bofetadas, que vos coroaram de
espinhos, que vos puseram uma cana na mão e que, atado a uma coluna, fostes despedaçado por
golpes e acabrunhado de afrontas e ultrajes. Em memória dessas penas e dores que suportastes
antes da vossa Paixão sobre a cruz, concedei-me, antes da morte, uma verdadeira contrição, a
oportunidade de me confessar com pureza de intenção e sinceridade absoluta, uma adequada
satisfação e a remissão de todos os meus pecados. Assim seja.
Segunda Oração - A flagelação de Jesus. ( Pelos Postulantes e Consagrados da Comunidade
Filhos do Céu )
Pai Nosso, Ave-Maria
Ó Jesus, verdadeira liberdade dos Anjos, paraíso de delícias, lembrai-vos do peso
acabrunhador de tristeza que suportastes, quando vossos inimigos, quais leões furiosos, vos
cercaram, e por meio de mil injúrias, escarros, bofetadas, arranhões e outros inauditos suplícios,
vos atormentaram à porfia. Em consideração desses insultos e desses tormentos, eu vos suplico, ó
meu Salvador, que vos digneis libertar-me dos meus inimigos visíveis e invisíveis e fazer-me
chegar, com o vosso auxílio, à perfeição da salvação eterna. Assim seja.
Terceira Oração - A crucificação de Jesus.( Pelos drogados, alcóolatras, menores abandonados
e prostituídos da Comunidade Filhos do Céu )
Pai Nosso, Ave-Maria
Ó Jesus, Criador do céu e da terra, a quem coisa alguma pode conter ou limitar, Vós que
tudo abarcais e tendes tudo sob o vosso poder, lembrai-vos da dor, repleta de amargura, que
experimentastes quando os soldados, pregando na cruz vossas sagradas mãos e vossos pés tão
delicados, traspassaram-nos com grandes e rombudos cravos e não vos encontrando no estado
em que teriam desejado para dar largas à sua cólera, dilataram as vossas chagas, exacerbando
assim as vossas dores. Depois, por uma crueldade inaudita, vos estenderam sobre a cruz e vos
viraram de todos os lados, deslocando, assim, os vossos membros. Eu vos suplico, pela lembrança
desta dor que suportastes na cruz com tanta santidade e mansidão, que vos digneis conceder-me
o vosso temor e o vosso amor. Assim seja.
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Quarta Oração - A prece de Jesus Cristo pelos algozes que O crucificaram. ( Pelos doentes e
portadores de HIV da Comunidade Filhos do Céu )
Pai Nosso, Ave-Maria
Ó Jesus, médico celeste, que fostes elevado na cruz a fim de curar as nossas chagas por
meio das vossas, lembrai-vos do abatimento em que vos encontrastes e das contusões que vos
infligiram em vossos sagrados membros, dos quais nenhum permaneceu em seu lugar, de tal
modo que dor alguma poderia ser comparada à vossa. Da planta dos pés até o alto da cabeça
nenhuma parte do vosso corpo esteve isenta de tormentos; e, entretanto, esquecido de vossos
sofrimentos, não vos cansastes de suplicar a vosso Pai pelos inimigos que vos cercavam, dizendolhe: "Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem". Por esta grande misericórdia e em
memória desta dor, fazei com que a lembrança de vossa Paixão, tão impregnada de amargura,
opere em mim uma perfeita contrição e a remissão de todos os meus pecados. Assim seja.
Quinta Oração - A misericórdia de Cristo para com os pecadores arrependidos. ( Pelos
Voluntários, Amigos e Benfeitores da Comunidade Filhos do Céu )
Pai Nosso, Ave-Maria
Ó Jesus, espelho do esplendor eterno, lembrai-vos da tristeza que sentistes, quando,
contemplando à luz da vossa divindade a predestinação daqueles que deviam ser salvos pelos
méritos de vossa santa Paixão, contemplastes, ao mesmo tempo, a multidão dos réprobos que
deviam ser condenados por causa de seus pecados e lastimastes amargamente a sorte desses
infelizes pecadores, perdidos e desesperados. Por este abismo de compaixão e de piedade e,
principalmente, pela bondade que manifestastes ao bom ladrão, dizendo-lhe: "Hoje estarás comigo
no paraíso", eu vos suplico, ó doce Jesus, que na hora de minha morte, useis de misericórdia para
comigo. Assim seja.
Sexta Oração - O testamento de Jesus na Cruz. ( Pelas famílias dos que moram na Comunidade
Filhos do Céu ) Pai Nosso, Ave-Maria
Ó Jesus, Rei amável e todo desejável, lembrai-vos da dor que experimentastes quando, nu
e como um miserável, pregado e levantado na cruz, fostes abandonado por todos os vossos
parentes e amigos, com exceção de vossa Mãe bem-amada, que permaneceu, em companhia de
São João, muito fielmente junto de vós na Agonia; lembrai-vos de que os entregastes um ao outro,
dizendo: "Mulher, eis aí o teu filho!" e a João: "Eis aí a tua Mãe!" Eu vos suplico, ó meu Salvador,
pela espada de dor que então traspassou a alma de vossa santa Mãe, que tenhais compaixão de
mim em todas as minhas angústias e tribulações, tanto corporais como espirituais e que vos
digneis assistir-me nas provações que me sobrevierem, sobretudo na hora da minha morte. Assim
seja.
Sétima Oração - A sede de Cristo. ( Pelos Animadores, Músicos e Intercessores da Comunidade
Filhos do Céu )
Pai Nosso, Ave-Maria
Ó Jesus, fonte inexaurível de piedade que, por uma profunda ternura de amor, dissestes
sobre a Cruz: "Tenho sede!", mas, sede da salvação do gênero humano. Eu vos suplico, ó meu
Salvador, que vos digneis estimular o desejo que meu coração experimenta de tender à perfeição
em todas as minhas obras e extinguir, por completo, em mim, a concupiscência carnal e o ardor
dos desejos mundanos. Assim seja.
Oitava Oração - A bebida de Cristo. ( Pelas Crianças, Jovens e Idosos da Comunidade Filhos do
Céu )
Pai Nosso, Ave-Maria
Ó Jesus, doçura dos corações, suavidade dos espíritos, pelo amargo sabor do fel e do
vinagre que provastes sobre a cruz por amor de todos nós, concedei-me a graça de receber
dignamente o vosso Corpo e vosso preciosíssimo Sangue durante a minha vida e na hora de
minha morte, a fim de que sirvam de remédio e de consolo para a minha alma. Assim seja.
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Nona Oração - O clamor de angústia de Cristo na cruz.( Pelos Sacerdotes e Celibatários da
Comunidade Filhos do Céu )
Pai Nosso, Ave-Maria
Ó Jesus, virtude real, alegria do espírito, lembrai-vos da dor que suportastes, quando,
mergulhado na amargura ao sentir aproximar-se a morte, insultado e ultrajado pelos homens,
julgastes haver sido abandonado por vosso Pai, dizendo-lhe:
"Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" Por essa angústia eu vos suplico, ó meu
Salvador, que não me abandoneis nas aflições e nas dores da morte.
Assim seja.
Décima Oração - As muitas feridas de Cristo. ( Pelo Fundador da Comunidade Filhos do Céu )
Pai Nosso, Ave-Maria
Ó Jesus, que sois em todas as coisas começo e fim, vida e virtude, lembrai-vos de que por
nós fostes mergulhado num abismo de dores, da planta dos pés até o alto da cabeça. Em
consideração da extensão de vossas chagas, ensinai-me a guardar os vossos mandamentos,
mediante uma sincera caridade, mandamentos esses que são caminho espaçoso e agradável para
aqueles que vos amam.
Assim seja.
Décima Primeira Oração - As chagas profundas de Cristo. ( Pelos marginalizados e excluídos
que vivem na Comunidade Filhos do Céu )
Pai Nosso, Ave-Maria
Ó Jesus, profundíssimo abismo de misericórdia, suplico-vos, em memória de vossas chagas
que penetraram até a medula de vossos ossos e atingiram até vossas entranhas, que vos digneis
afastar esse pobre pecador do lodaçal de ofensas em que está submerso, conduzindo-o para longe
do pecado. Suplico-vos também esconder-me de vossa Face irritada, ocultando-me dentro de
vossas chagas até que vossa cólera e vossa justa indignação tenham passado. Assim seja.
Décima Segunda Oração - As chagas sangrentas de Cristo. ( Pela Missão, Retiros e Atividades
da Comunidade Filhos do Céu )
Pai Nosso, Ave-Maria
Ó Jesus, espelho de verdade, sinal de unidade, laço de caridade, lembrai-vos dos
inumeráveis ferimentos que recebestes, desde a cabeça até os pés, ao ponto de ficardes
dilacerado e coberto pela púrpura de vosso sangue adorável. Ó, quão grande e universal foi a dor
que sofrestes em vossa carne virginal por nosso amor! Dulcíssimo Jesus, que poderíeis fazer por
nós que não o houvésseis feito?
Eu vos suplico, ó meu Salvador, que vos digneis imprimir, com o vosso precioso Sangue,
todas as vossas chagas no meu coração, a fim de que eu relembre, sem cessar, vossas dores e
vosso amor. Que pela fiel lembrança de vossa Paixão, o fruto dos vossos sofrimentos seja
renovado em minha alma e que vosso amor vá crescendo em mim cada dia mais, até que eu me
encontre finalmente convosco, que sois o tesouro de todos os bens e a fonte de todas as alegrias.
Ó dulcíssimo Jesus, concedei-me poder gozar de semelhante ventura na vida eterna.
Assim seja.
Décima Terceira Oração - A última angústia de Cristo. ( Pelos Pregadores e Profetas da
Comunidade Filhos do Céu )
Pai Nosso, Ave-Maria
Ó Jesus, fortíssimo Leão, rei imortal e invencível, lembrai-vos da dor que vos acabrunhou
quando sentistes esgotadas todas as vossas forças, tanto do coração como do corpo e inclinastes
a cabeça, dizendo: "Tudo está consumado!"
Por esta angústia e por esta dor, eu vos suplico, Senhor Jesus, que tenhais piedade de mim
quando soar a minha última hora e minha alma estiver amargurada e meu espírito cheio de aflição.
Assim seja.
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Décima Quarta Oração - A morte de Cristo. ( Pelo Acolhimento e proposta de vida que levamos
na Comunidade Filhos do Céu )
Pai Nosso, Ave-Maria
Ó Jesus, Filho Único do Pai, esplendor e imagem da sua substância, lembrai-vos da humilde
recomendação que lhes dirigistes, dizendo: "Meu Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito!"
Depois expirastes, estando vosso corpo despedaçado, vosso coração traspassado e as entranhas
de vossa misericórdia abertas para nos resgatar! Por essa preciosa morte, eu vos suplico, ó Rei
dos Santos, que me deis força e me socorrais para resistir ao demônio, à carne e ao sangue, a fim
de que, estando morto para o mundo, eu possa viver somente em Vós. Na hora da minha morte,
recebei, eu vos peço, minha alma peregrina e exilada, que retorna para Vós. Assim seja.
Décima Quinta Oração - O último e total derramamento do Sangue de Cristo.( Pela Igreja, pelo
Papa e pela Comunidade Filhos do Céu )
Pai Nosso, Ave-Maria
Ó Jesus, vide verdadeira e fecunda, lembrai-vos da abundante efusão de sangue que tão
generosamente derramastes de vosso sagrado corpo, assim com a uva é triturada no lagar. Do
vosso lado, aberto pela lança de um dos soldados, jorraram sangue e água, de tal modo que não
retivestes uma gota sequer; e, enfim, como um ramalhete de mirra, elevado na cruz, vossa carne
delicada se aniquilou, feneceu o humor de vossas entranhas e secou a medula de vossos ossos.
Por esta tão amarga Paixão e pela efusão de vosso precioso Sangue, eu vos suplico, ó bom Jesus,
que recebais minha alma quando eu estiver na agonia. Assim seja.
Oração Final
Ó doce Jesus, vulnerai o meu coração a fim de que lágrimas de arrependimento, de
compunção e de amor, noite e dia me sirvam de alimento; convertei-me inteiramente a vós; que
meu coração vos sirva de perpétua habitação; que minha conduta vos seja agradável e que o fim
de minha vida seja de tal modo edificante que eu possa ser admitido no vosso paraíso, onde, com
todos os vossos Santos, hei de vos louvar para sempre. Assim seja.

63- Consagração a São Miguel Arcanjo
Ó Príncipe nobilíssimo dos Anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória
do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os Anjos justos, meu diletíssimo
Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje
me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me
pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção.
É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós
engrandecereis o afeto do meu coração; recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do
vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e
graves pecados, a graça da amar a Deus de todo coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e
a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a
coroa da eterna glória.
Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe
gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa alma poderosa lançai para longe,
precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia
prostrastes no combate no Céu.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo.
Amém!
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64- Consagração a Nossa Senhora (recitá-la diariamente)
. . .Ó Santa Mãe Dolorosa de Deus, ó Virgem Dulcíssima: eu vos ofereço meu coração para que o
conserveis intacto, como Vosso Coração Imaculado.
. . .Eu vos ofereço a minha inteligência, para que ela conceba apenas pensamentos de paz e bondade,
de pureza e verdade.
. . .Eu vos ofereço minha vontade, para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de Deus.
. . .Eu vos ofereço meu trabalho, minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, minhas
tribulações e minhas lágrimas, no meu presente e no meu futuro para serem apresentadas por Vós a Vosso
Divino Filho, para purificação de minha vida.
. . .Mãe compassiva, eu me refugio em vosso Coração Imaculado, para acalmar as dolorosas
palpitações de minhas tentações, de minha aridez, de minha indiferença e das minhas negligências.
. . .Escutai-me, ó Mãe, guiai-me, sustentai-me e defendei-me contra todo perigo da alma e do corpo,
agora e para toda a eternidade.
Assim seja.
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Vida comunitária
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TERÇO DA COMUNIDADE FILHOS DO CÉU
Sinal da Cruz, Espírito Santo e o Creio.
Pedindo ao Pai a graça de colocar nossos talentos a serviço da comunidade e dos irmãos, rezemos:
- Pai Nosso......
Pedindo a Mãe Maria a graça de Acolher em Família cada um que vem até nós, rezemos:
- Ave Maria...
Pedindo a Jesus a graça de partilhar o que temos, rezemos:
- Ave Maria...
Pedindo ao Espírito Santo a graça de compreendermos nossas diferenças de idade, de sexo, de caráter,
perdoar os erros e viver em harmonia, rezemos:
- Ave Maria...
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.!
1º Dezena – Motivo Sagrada Família:
A exemplo da Sagrada Família, a família de Jesus, somos convidados a viver como uma única família,
oferecendo o amor que se traduz pela caridade e pelo serviço aos irmãos.
10X Jesus, Maria e José abençoe a Comunidade Filhos do Céu.
01X Nossa Senhora dos Filhos do Céu, dai-nos a graça de assumir nosso compromisso de fé na Igreja e de
participar da vida de nossa comunidade com zelo e caridade. Amém!.
2º Dezena – Motivo Jesus:
Como Jesus, queremos acolher primeiro em nosso coração aqueles que chegam até nós, oferecendo nossa vida
em ofeta a Deus.
10X Jesus, Maria e José abençoe a Comunidade Filhos do Céu.
01X Nossa Senhora dos Filhos do Céu, dai-nos a graça de sermos transformadores do mundo e instrumento de
paz e amor. Amém!.
3º Dezena – Motivo José:
Olhando para José peçamos para o Senhor a graça de aprendermos a humildade para realizar a ordem de Deus
em nossa vida.
10X Jesus, Maria e José abençoe a Comunidade Filhos do Céu.
01X Nossa Senhora dos Filhos do Céu, dai-nos a graça de perceber nossa vocação na comunidade, onde
fomos escolhidos para arrastar pessoas ao coração libertador de Jesus. Amém!.
4º Dezena– Motivo Maria:
Contemplamos Maria a mãe de Jesus, peçamos a graça de viver a palavra de Deus no dia a dia, pertencendo
inteiramente ao Espirito Santo.
10X Jesus, Maria e José abençoe a Comunidade Filhos do Céu.
01X Nossa Senhora dos Filhos do Céu, dai-nos a graça de ouvir, crer, e viver a palavra de Deus, transmitindoa com amor, docilidade e obediência, sendo servo do Senhor na realização de sua vontade em constante
oração para o fortalecimento de nossa fé. Amém!.
5º Dezena – Motivo Filhos do Céu:
O homem foi criado a imagem e semelhança do Pai e pelo sacramento do batismo nos tornamos Filhos de
Deus, portanto somos Filhos do Céu.
10X Jesus, Maria e José abençoe a Comunidade Filhos do Céu.
01X Nossa Senhora dos Filhos do Céu, dai-nos a graça de sermos verdadeiros filhos de Deus. Amém!.
- Salve Rainha...
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.!
- Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. – Para sempre seja louvado.
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Terço da Sagrada Família
Na Cruz:
1 Creio, 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria
No Pai Nosso Inicial: Bendita sois por Jesus que nasceu em vós! Santa Família de Nazaré, a vós nos
consagramos, guiai, sustentai e protegei nossas famílias no amor.
1º Mistério: Contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Ler Lucas 1, 26-38
No Pai Nosso: Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso exemplo!
FAMÍLIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA.
Nas Ave-Marias: Jesus, Maria e José, nossa família vossa é… ( 10 vezes )
2º Mistério: Contemplamos a Sagrada Família em Belém. Ler Lucas 2,1-10
No Pai Nosso: Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e convertei-nos!
FAMÍLIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA.
Nas Ave-Marias: Jesus, Maria e José, nossa família vossa é…(10 vezes )
3ºMistério: Contemplamos A Sagrada Família no Templo Ler Lucas 2,22-30;40-50
No Pai Nosso: Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos!
FAMÍLIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA.
Nas Ave-Marias: Jesus, Maria e José nossa família vossa é… ( 10 vezes )
4º Mistério: Contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito Ler Mateus 2, 13-15;19-23
No Pai Nosso: Sagrada Família, rogai por nós, em nossa esperança de sermos santos…
FAMÍLIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA.
Nas Ave-Marias: Jesus, Maria e José, nossa família vossa é…(10 vezes )
5º Mistério: Contemplamos a Sagrada Família em Nazaré Ler Lucas 2,39-40,51-52
No Pai Nosso: Sagrada Família, rogai por nossa obediência à Deus!
FAMILIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA.
Nas Ave-Marias: Jesus, Maria e José, nossa família vossa é… ( 10 vezes )
Oração Final:
Sagrada Família, Jesus, Maria e José exemplo de amor e Santidade, acolhe as súplicas que fazemos, para que
imitando-vos o mundo seja uma grande família na qual só reine o amor. Por Nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém!
Terço da Providência
Fazer o oferecimento do Terço.
No princípio: Credo.
Nas contas grandes:
Mãe da Divina Providência: Providenciai!
Nas contas pequenas:
Deus provê, Deus proverá, Sua misericórdia não faltará!
Oração final:
Vinde, Maria, chegou o momento.
Valei-nos agora e em todo tormento.
Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio.
Mostrai que sois Mãe de Amor e de Bondade, agora que é grande a necessidade.
Amém.
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Ladainha da Sagrada Família
Jesus, Salvador do mundo, Tende piedade de nós.
Jesus, Filho de Maria e irmão nosso,
Jesus, tesouro e delicia da Sagrada Família,
Santa Maria, Rainha dos céus, rogai por nós.
Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa doce Mãe,
Santa Maria, ornamento e alegria da Sagrada Família,
São José, pai legal de Jesus,
São José, Casto esposo de Maria,
São José, guia e amparo da Sagrada Família,
Sagrada Família, de baixo da proteção nos temos consagrado a Deus, rogai por nós.
Sagrada Família, que temos tomado por modelo, rogai por nós.
Sagrada Família, predileta do pai celestial,
Sagrada Família, conduzida pelo Espírito Santo,
Sagrada Família, santificada pela presença do Filho de Deus,
Sagrada Família, terror do inferno,
Sagrada Família, asilo de todas as virtudes,
Sagrada Família, Santuário da Divina Trindade,
Sagrada Família, precioso Tabernáculo de Deus vivo,
Sagrada Família, escondida e ignorada sobre a terra,
Sagrada Família, pobre e laboriosa,
Sagrada Família, modelo de paciência e resignação,
Sagrada Família, alegria nas tribulações,
Sagrada Família, venerada pelos pastores,
Sagrada Família, honrada pelos Magos,
Sagrada Família, por Herodes perseguida,
Sagrada Família, pelos judeus depreciada,
Sagrada Família, desejada pelos Patriarcas,
Sagrada Família, pelos anjos respeitada,
Sagrada Família, modelo de todos os Santos,
Sagrada Família, ornamento da celestial Jerusalém, esteja sempre conosco.
Sede-nos propicia, socorrei-nos em todos os perigos da alma e corpo,
Vos rogamos, ouvi-nos.
Sede nosso refúgio contra os males que nos cercam,
Vos rogamos, ouvi-nos.
Sede nossa força nos combates e provas,
Sede nos forte muro contra os ataques do inimigo de nossa saúde,
Sede nossa esperança nesta vida e nosso consolo na hora da morte,
Sede eficaz protetora daqueles que Vos invocam com verdadeira confiança,
Sede medianeira dos que morrem no Senhor e advogada dos pecadores perante o Soberano Jesus,
Vos rogamos, ouvi-nos.
Sede liberadora das almas detidas no purgatório e saúde dos que esperam em Vos,
Sede sempre sustento dos débeis e ajuda dos imperfeitos,
Sede sempre protetora de nossa Família e de toda a sociedade,
Sede sempre espelho dos cristãos, modelo dos justos,
Sede sempre consoladora dos aflitos e refúgio de vossos devotos,
Sede sempre apoio e defesa dos que se tem consagrado a vosso serviço,
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V. Sagrada Família, sede glorificada em todos os séculos.
R. Reinai para sempre em todos os corações.
Oração:
Divino Salvador, bendigo todas nossas obras, recompensai de uma maneira digna de Vós a todos os que
trabalham por vossa Glória, concedei a paz e a vida eterna a nossos irmãos mortos.
Concedei também a vossos operários as graças que lhes são necessárias para a conversão dos pecadores,
santificação dos justos e aumento de vossa cristã Família, a fim de que sejais conhecido e glorificado por
todas as criaturas com Maria e José, e reinais em todos os Corações agora e sempre,
Oh! Vós que viveis e reinais com Deus Pai, em unidade do Espírito Santo, por todos os séculos. Amém.

Como Rezar o Terço de Nossa Senhora
Inicia-se com o sinal-da-cruz (quando em grupo é sempre bom usar um canto para iniciar e entre as
dezenas);
Ø segurando a cruz do terço, reza-se o credo;
seguem-se um pai-nosso, três ave-marias e um glória-ao-pai (saudação à Santíssima Trindade); começa a
recitação das dezenas;
Ø anúncio do mistério, a leitura bíblica e uma pausa de silêncio, para meditar;
Ø em cada mistério, rezam-se um pai-nosso, dez ave-marias, um glória-ao-pai e, no final, a jaculatória: "Ó
meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei
principalmente aquelas que mais precisarem";
Ø

'No final da última dezena do terço, rezar uma Salve-rainha:

Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que recebemos de vossas mãos liberais.
Dignai-vos, agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar vos
saudamos com uma Salve-rainha:
Rogai por nós Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo".

Terço de Nossa Senhora
Inicie fazendo o sinal da Cruz:
Em nome do Pai, e do Filho, + e do Espírito Santo. Amém.
Segurando o Crucifixo do Terço reze o Credo:
Após, reze a oração do Pai-Nosso:
Reze então três vezes a Ave-Maria:
Após reze o Glória-ao-Pai:
Oferecimento do terço:
Divino Jesus, nós Vos oferecemos este Terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa
Redenção. Concedei-nos, pela intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos, as virtudes
necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências anexas a esta santa devoção.
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Primeiro Mistério:
(Oriente-se pela tabela logo abaixo conforme os dias da semana)
No primeiro Mistério contemplamos...
Reze a oração do Pai-Nosso.
Reze então dez vezes a a Ave-Maria.
Após reze o Glória-ao-Pai.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o Céu, principalmente
aquelas que mais precisarem.
Segundo Mistério:
(Oriente-se pela tabela logo abaixo conforme os dias da semana)
No segundo Mistério contemplamos...
Reze a oração do Pai-Nosso.
Reze então dez vezes a a Ave-Maria.
Após reze o Glória-ao-Pai.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o Céu, principalmente
aquelas que mais precisarem.
Terceiro Mistério:
(Oriente-se pela tabela logo abaixo conforme os dias da semana)
No terceiro Mistério contemplamos...
Reze a oração do Pai-Nosso.
Reze então dez vezes a a Ave-Maria.
Após reze o Glória-ao-Pai.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o Céu, principalmente
aquelas que mais precisarem.
Quarto Mistério:
(Oriente-se pela tabela logo abaixo conforme os dias da semana)
No quarto Mistério contemplamos...
Reze a oração do Pai-Nosso.
Reze então dez vezes a a Ave-Maria.
Após reze o Glória-ao-Pai.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o Céu, principalmente
aquelas que mais precisarem.
Quinto Mistério:
(Oriente-se pela tabela logo abaixo conforme os dias da semana)
No quinto Mistério contemplamos...
Reze a oração do Pai-Nosso.
Reze então dez vezes a a Ave-Maria.
Após reze o Glória-ao-Pai.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o Céu, principalmente
aquelas que mais precisarem.
Agradecimento:
Infinitas graças Vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos
liberais. Dignai-Vos, agora e sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais Vos obrigar,
Vos saudamos com uma Salve Rainha:
V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém.
43

Afonso Silva ( Painho ) - Fundador da Comunidade Filhos do Céu – Orações para a Vida Comunitária – Email: comunidadefilhosdoceu@outlook.com

MISTÉRIOS DO TERÇO

MISTÉRIO GOZOSOS SOBRE A INFÂNCIA DE JESUS

(segunda e sábado)

1. Mistério: Anunciação do anjo São Gabriel a Nossa Senhora (Lc 1, 26-38)
2. Mistério: Visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel (Lc 1,39-56)
3. Mistério: Nascimento de Jesus em Jesus (Lc 2,1-21)
4. Mistério: Apresentação do Menino Jesus no templo (Lc 2,22-40)
5. Mistério: Encontro de Jesus no templo entre os doutores da lei (Lc 2,41-52)

MISTÉRIOS DOLOROSOS SOBRE A PAIXÃO DE JESUS

(terça e sexta-feira)

1. Mistério: Agonia morta de Jesus no horto das Oliveiras (Mt 26,36-56)
2. Mistério: Flagelação de Jesus atado à coluna(Mt 27,11-26)
3. Mistério: Coroação de espinhos de Jesus por seus algozes (Mt 27,27-31)
4. Mistério: Subida dolorosa do Calvário (Jo 19,17-24)
5. Mistério: Crucificação de Jesus (Jo 19,25-37)

MISTÉRIOS GLORIOSOS SOBRE A RESSURREIÇÃO DE JESUS E DE SUA MÃE MARIA
(quarta-feira, e domingo).
1. Mistério: Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo (Jo 20, 1-18)
2. Mistério: A ascensão Gloriosa de Jesus ao Céu (Lc 24, 50-53)
3. Mistério: Descida do Espírito Santo sobre os apóstolos (Ato 2,1-13)
4. Mistério: Assunção Gloriosa de Nossa Senhora ao céu (Sl 44,11-18)
5. Mistério: Coroação de Nossa Senhora no Céu(Apo 12, 1-4)

MISTÉRIOS LUMINOSOS

(quinta-feira)

1. Mistério: Batismo do Senhor no Jordão (Cor 5, 21 - Mt 3, 17)
2. Mistério: Bodas de Caná (Jo 2, 1-12)
3. Mistério: A proclamação do Reino (Mc 1, 15)
4. Mistério: A Transfiguração de Jesus (Lc 9, 35)
5. Mistério: Instituição da Eucaristia (Jo 13, 1)

OBS: PARA REZAR O TERÇO REZA-SE OS MISTÉRIOS DO DIA E
PARA REZAR O ROSÁRIO REZA-SE TODOS OS MISTÉRIOS.

44

Afonso Silva ( Painho ) - Fundador da Comunidade Filhos do Céu – Orações para a Vida Comunitária – Email: comunidadefilhosdoceu@outlook.com

TERÇO PEDINDO A LIBERTAÇÃO
- Sinal da Cruz
- Vinde Espírito Santo.
- Creio
- Pai Nosso
- Três Ave-Marias
1º DEZENA: Contemplamos como Jesus nos deu um exemplo brilhante na luta contra satanás e seu reino.
- Reza-se ao invés do Pai Nosso, o MAGNIFICAT - LUCAS 1,46-55:
E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador,
porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as
gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua
misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço:
desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de
bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua
misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre.
Reza-se ao invés das Ave-Marias:
- Ave-Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de
sangue destruam as forças do inferno. Assim seja! (10X)
- Reza-se ao invés do Glória:
A Cruz sagrada seja minha Luz
Não seja o Dragão meu guia
Retira-te Satanás
Nunca me aconselhes coisas vãs
É mau o que tu me ofereces
Bebe tu mesmo do teu veneno
Rogai por nós bem aventurado São Bento
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
SEGUIR ESSE PROCEDIMENTO EM CADA MISTÉRIO
2ª DEZENA: contemplamos como Jesus venceu a morte e o inferno pela sua paixão e morte na cruz.
3ª DEZENA: contemplamos a Cruz de Cristo que se tornou um sinal de terror para satanás.
4ª DEZENA: contemplamos como Jesus deu à Virgem Maria a força de esmagar a serpente infernal.
5ª DEZENA: contemplamos como Jesus deu à Virgem Maria o poder sobre satanás por todos os tempos.
- O terço termina com a recitação da SALVE RAINHA e acrescenta-se:
Rogai por nós Santa Mãe de Deus,
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Levanta-se Deus, intercedendo a Bem-aventurada Virgem Maria, seu castíssimo esposo São José, São
Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que
vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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Terço da Misericórdia
Iniciar rezando um Pai nosso, uma Ave Maria e o Credo.
Nas contas grandes (do Pai Nosso) reza-se:
Eterno Pai, eu vos ofereço o Corpo e Sangue, Alma e Divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor
Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro.
Nas contas pequenas (da Ave Maria) reza-se:
10 x - Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
No final do terço repetir três vezes:
3x- Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém
3x - O sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio
em vós.

Terço contra os poderes infernais
-

Creio em Deus Pai...
Glória ao Pai...
Três Ave-Marias...
Glória ao Pai...

- Na primeira dezena contemplamos como Jesus nos deu um exemplo brilhante na luta contra
Satanás e seu reino.
Pai-Nosso , Dez Ave-Marias, Glória,
Exorcismo: Levante-se Deus, por intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria, de São Miguel
Arcanjo, de todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os
que os odeiam, em nome de Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Amém
- Na segunda dezena contemplamos como Jesus venceu a morte e o inferno pela sua paixão e
morte na Cruz.
Pai-Nosso, Dez Ave-Marias, Glória, Exorcismo.
- Na terceira dezena contemplamos a Cruz de Cristo, que se tornou um sinal de terror para
Satanás.
Pai-Nosso, dez Ave-Maria, Glória, Exorcismo.
- Na quarta dezena contemplamos como Jesus deu à Virgem Maria a força de esmagar a cabeça
da serpente infernal.
Pai-Nosso, dez Ave-Marias, Glória, Exorcismo.
- Na quinta dezena contemplamos como Jesus deu à Virgem Maria o poder sobre Satanás por
todos os templos.
Pai-Nosso, dez Ave-Maria, Glória, Exorcismo.
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Rosário às Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo
No início:
Fazer o sinal da Cruz, rezar o Creio e após...
Oh! Jesus, Divino Redentor, tende Misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro.
Graça, Misericórdia, Meu Jesus; nos perigos presentes, cobri-nos com Vosso preciosíssimo Sangue.
Pai Eterno, tende Misericórdia de nós, pelo Sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho Unigênito, tende
Misericórdia de nós, Vos suplicamos. Amém, Amém, Amém.
Em lugar do Pai Nosso:
Pai Eterno, eu Vos ofereço as santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo; Para curar as de nossas
almas.
Em lugar de cada Ave-Maria:
Meu Jesus, perdão e misericórdia: Pelos méritos de vossas santas Chagas.
Terminando o Rosário, deve-se rezar três vezes:
Pai Eterno, eu Vos ofereço as santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo; Para curar as de nossas
almas. Amém.

Terço da Batalha
No ínicio: Sinal da Cruz, Credo, 01 Pai nosso e 03 Ave Maria.
NAS CONTAS GRANDES:
Deus do céu, me dê forças
Jesus Cristo me dê o poder do bem
Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer.
Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater.
Deus pode, Deus quer esta batalha eu hei de vencer.
NAS CONTAS PEQUENAS:
Eu hei de vencer.
No final:
Salve Rainha.
Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos.
FINAL:
A vitória é nossa pelo sangue de Jesus!
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Terço da Vitória pelo Sangue de Jesus
Rezar no primeiro Mistério do Pai-Nosso: “Pelo poder do Sangue de Jesus, veremos prodígios”.
1º Mistério
No primeiro mistério, clamamos o Sangue de Jesus para que nos lave, nos purifique e liberte dos nossos
pecados.
Pai Nosso…
Nas contas pequenas, reza-se: “Eu sou vitorioso pelo Sangue de Jesus”. (10 vezes)

2º Mistério
No segundo mistério, clamamos pelo Sangue de Jesus para que quebre todas as maldições sobre nós e nossos
familiares.
Pai Nosso…
Nas contas pequenas, reza-se: “Pelo poder do Sangue de Jesus, quebro todas as maldições sobre nós e
nossos familiares”. (10 vezes)
3º Mistério
No terceiro mistério, clamamos pelo Sangue de Jesus sobre nossos relacionamentos afetivos, pelos nossos
pais, esposos, filhos, amigos e pelos que amamos.
Pai Nosso…
Nas contas pequenas, reza-se: “Pelo poder do Sangue de Jesus, quebro e dissolvo toda desarmonia,
desavença e falta de compreensão em nossa vida para que flua o amor”. (10 vezes)
4º Mistério
No quarto mistério, clamamos pelo Sangue de Jesus para quebrar todas as dificuldades em nossos trabalhos e
pastorais.
Pai Nosso…
Nas contas pequenas, reza-se: “Pelo poder do Sangue de Jesus, quebramos todas as dificuldades em
nossos trabalhos”. (10 vezes)
5º Mistério
No quinto mistério, clamamos pelo Sangue de Jesus, pela nossa saúde e pela saúde de todos aqueles pelos
quais somos responsáveis e que nos pedem oração.
Pai Nosso…
Nas contas pequenas, reza-se: “Pelo poder do Sangue de Jesus, seja restaurada a nossa saúde e a de todos
aqueles pelos quais somos responsáveis e que nos pedem orações”. (10 vezes)
Salve Rainha
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Crescer na fé
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Os 5 Mandamentos da Igreja são:
1. Participar da Missa nos domingos e festas de guarda.
2. Confessar-se ao menos uma vez ao ano.
3. Comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição.
4. Santificar as festas de preceito.
5. Jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Madre Igreja.
Os Sete Pecados Capitais são:
1.Gula
2. Vaidade
3. Luxúria
4. Avareza
5. Preguiça
6. Cobiça
7. Ira
Ato de Contrição
Meu Jesus, meu bom Jesus, que por mim morreste na cruz,
Perdoa os meus pecados.
Já não quero mais pecar.
Amém.
Ato Fé
Meu Deus, creio firmemente em todas as verdades que nos revelaste e que nos ensinas por tua Igreja,
porque não te podes enganar nem nos enganar.
Amém.
Ato de Esperança
Meu Deus, espero com firme confiança que me concederás, pelo mérito de Jesus Cristo,
tua graça neste mundo e a felicidade eterna no outro, porque assim o prometeste e sempre és fiel a tuas
promessas.
Amém.
Ato de Caridade
Meu Deus, amo-te com todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque és infinitamente bom e amável.
Prometo, com a tua graça, amar o meu próximo como a mim mesmo por teu amor.
Amém.
Os Mandamentos da Caridade são:
1. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente.
2. Amarás a teu próximo como a ti mesmo.
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Os 10 Mandamentos da Lei de Deus
1. Amar a Deus sobre todas as coisas.
2. Não tomar Seu santo nome em vão.
3. Guardar domingos e festas.
4. Honrar pai e mãe.
5. Não matar.
6. Não pecar contra a castidade.
7. Não furtar.
8. Não levantar falso testemunho.
9. Não desejar a mulher do próximo.
10. Não cobiçar as coisas alheias.

Os 7 Sacramentos
01. Batismo
• Situação da vida: Nascemos para fé
• Tipo: Iniciação Cristã
• Efeito: Começamos a fazer parte da grande família que é a Igreja
02. Confirmação
• Situação da vida: Crescemos como Cristãos
• Tipo: Iniciação Cristã
• Efeito: Assumimos com mais maturidade o compromisso na Igreja
03. Eucaristia
• Situação da vida: Precisamos de alimentos para fé e a vida em comunidade
• Tipo: Iniciação Cristã
• Efeito: Recebemos o corpo de Cristo unidos a todos os irmãos
04. Penitência
• Situação da vida: Erramos e nos arrependemos
• Tipo: Cura
• Efeito: Recebemos o perdão de Deus na comunidade
05. Unção dos Enfermos
• Situação da vida: Somos atingidos pela doença
• Tipo: Cura
• Efeito: A graça de Deus e o caminho da Igreja ajudam o doente que sofre
06. Ordem
• Situação da vida: Alguém sente vocação de serviço total a Deus e ao irmão
• Tipo: Serviço
• Efeito: O Cristão se torna sacerdote a serviço da comunidade
07. Matrimônio
• Situação da vida: Homem e mulher se amam e querem se casar
• Tipo: Serviço
• Efeito: Os dois se comprometem a viver seu amor como cristãos de verdade
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Os 7 dons do Espírito Santo
1-SABEDORIA: Pelo dom da sabedoria buscamos não a sabedoria do mundo, mas aquela Verdade que se
identifica com o Sumo Bem e que nos torna felizes, porque nos enche de alegria o coração, como disse Jesus:
Quando fordes presos, não vos preocupeis nem com a maneira com que haveis de falar, nem pelo que
haveis de dizer. Porque não sereis vós quem falareis, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós
(Mt 10,19-20).

2-ENTENDIMENTO: É o dom divino pelo qual aceitamos as verdades reveladas por Deus. Mesmo não
compreendendo todo o Mistério, entendemos que ali está a certeza de nossa salvação porque é verdade que
procede de Deus infalível. Disse Deus pelo profeta: Eu vos darei um coração capaz de conhecer-me, e de
saber que sou Eu o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque de todo o coração se
voltarão para mim (Jr 24,7).

3-CONSELHO: É a luz que o Espírito nos dá para distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso, e assim
orientarmos acertadamente a nossa vida e a de quem nos pede conselho. Sobre Jesus repousou o Espírito
Santo, e lhe deu em plenitude esse dom, como havia profetizado Isaías: Ele não julgará pelas aparências, e
não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade e fará justiça aos pobres da terra
. .(Is 11,3-4).

4-FORTALEZA: É o dom da coragem para se viver fielmente a fé no dia-a-dia, e até diante do martírio se
for preciso. Assim disse o Espírito à Igreja de Esmirna: Nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias
o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante algum
tempo. Sê fiel até à morte, e te darei a coroa da vida (Ap 2,10).

5-CIÊNCIA: Não é a ciência do mundo, mas a ciência de Deus. A Verdade que é Vida. Por esse dom o
Espírito Santo nos indica o caminho a seguir na realização de nossa vocação, pois o Espírito penetra tudo,
mesmo as profundezas de Deus . . . As coisas de Deus ninguém as conhece a não ser o Espírito de Deus
(1 Cor 2,10-11).

6-PIEDADE: É o dom pelo qual o Espírito Santo nos dá o gosto de amar e servir a Deus com alegria. Por ser
o Amor do Pai e do Filho, o Espírito Santo nos dá o sabor das coisas de Deus. São Paulo escreveu: A
respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês permaneçam na ignorância. Vocês bem
sabem que, quando vocês eram pagãos, eram facilmente atraídos para os ídolos mudos. Por isso eu lhes
declaro: todo aquele que é agora conduzido pelo Espírito de Deus não pode blasfemar contra Jesus.
Bem como ninguém poderá dizer convictamente Jesus é o Senhor, a não ser movido pelo Espírito Santo
(1 Cor 12,1-3).

7-TEMOR DE DEUS: Este dom do Espírito Santo não significa medo de Deus, mas um amor tão grande
que queima o coração de respeito por Deus. Não é um pavor pela justiça divina, mas o receio de ofender ou de
desagradar a Deus. Por isso Jesus teve sempre o cuidado de fazer em tudo a vontade de seu Pai, como Isaías
havia profetizado: Sobre Ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento.
Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor (Is 11,2).
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Os Frutos do Espírito Santo
- A Caridade é um fruto do Espírito Santo. A caridade é amor e é o maior dos dons, porque ela não
desaparece, existe para além da morte. O céu vive no amor:
"A fé e a esperança hão de desaparecer, mas o amor jamais desaparecerá" (1 Cor. 13,8).
- O Gozo ou alegria é caracterizado por aquelas emoções interiores, aquela alegria interior e satisfação
espiritual profunda que o Espírito Santo derrama no coração e na alma.
A pessoa sente um gozo inexplicável. Não há palavras humanas que possam descrever o gozo que
provém do Espírito Santo.
- A Paz de que falamos não tem nada a ver com os motivos ou sensações externas mas é uma paz e suavidade
interior, tal como Jesus disse aos Seus apóstolos:
"Deixo-vos a paz, dou-vos a Minha paz, não como o mundo a dá mas como Eu a dou" (Jo 14, 27).
Jesus é a paz e a suavidade da alma.
- A Paciência suporta as adversidades, as doenças, as contrariedades e perseguições. A paciência é o fruto
essencial para que o cristão persevere na sua fé.
O cristão paciente dificilmente é demovido da sua fé porque ele suporta tudo com paciência. A alma
paciente é mansa e humilde, não se revolta contra o seu Deus mas tudo suporta e aceita.
- A Benignidade é a bondade que vai para além da bondade, isto é, muitas vezes fazemos um bem mas só até
certa medida. Porém, a benignidade é a execução desse bem que vai para além do que deveria ser feito.
- A bondade é fazer o bem, desinteressadamente, às pessoas.
A pessoa que o faz tem um bom coração, amando verdadeiramente. A resposta de alguém que ama a
sério é: "Eu amo porque amo."
- A Longanimidade é a paciência para além da paciência, é quando alguém continua a ser paciente depois de,
tantas e tantas vezes, ter sido posto à prova.
O homem Manso dificilmente se revolta. A mansidão está sempre associada à humildade e à
paciência. Jesus diz, quando se refere a Si mesmo: "Vinde a Mim que Sou manso e humilde de coração que
Eu vos aliviarei. Vinde a Mim que o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Vinde a Mim todos vós que
estais sobrecarregados porque Eu vos aliviarei" (Mt 11, 28-30).
Este é um grande convite do Sagrado Coração de Jesus a todos nós.
A mansidão é contra a ira e contra o ódio. Assim, devemos procurar ser mansos, imitando o Divino
Mestre.
- A Fé, para além de ser o fruto do Espírito Santo é uma das virtudes teologais.
A fé é um dom muito importante, sem ela desesperamos e desanimamos ao longo da nossa caminhada,
feita de altos e baixos, com muitas dificuldades. Sem a fé, o cristão chega a certa altura, depois de muitas
dificuldades desiste e começa a levantar interrogações e deixa de praticar o bem, deixa de ir à Missa e diz:
"Afinal, os que não vão à Missa, têm uma vida melhor do que a minha. Então, que me adianta ir à Missa e
rezar?".
A fé leva o cristão a manter-se firme na sua caminhada mas esta fé tem que ser conservada e protegida.
Uma das maneiras é a oração que aumenta e protege a fé. A oração mantém-nos no caminho da fé e no
caminho da salvação, por isso é indispensável.
- A Modéstia relaciona-se com o ser discreto. A modéstia é contra a ostentação e a exibição.
A modéstia é o pudor que deve acompanhar todo o cristão pois nele habita Deus. Como tal, devemos
respeitar o nosso próprio corpo, não o expondo como um mostruário.
Alertai aquelas pessoas que se vestem com mini saias, decotes exagerados, blusas transparentes, calças
exageradamente apertadas, apresentando os contornos do corpo. Podemos usar roupas bonitas e arranjadas
com o devido pudor e respeito pelo corpo.
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- A Continência é um fruto do Espírito Santo.
O homem continente sabe equilibrar-se, dominando a sua sexualidade. Sabe guardar-se e proteger-se.
A continência é uma grande virtude. Se os homens e as mulheres de hoje possuíssem esta grande
virtude, não haveria em muitos lares tanta tristeza, tanto aborrecimento porque todos saberiam manter a
castidade e a pureza. A continência é o domínio de si mesmo em relação aos instintos sexuais.
- A Castidade é um fruto que leva o homem ou a mulher a manter a pureza do corpo e, consequentemente, a
pureza da alma, não se deixando manchar, caindo em pecados contra o 6º e 9º Mandamentos.
O sexto mandamento diz: "Guardai castidade nas palavras e nas obras"; e o nono mandamento diz:
"Guardai castidade nos pensamentos e nos desejos."

Os 9 Carismas do Espírito Santo

1-O DOM DAS LÍNGUAS
O dom das línguas é uma oração feita por meio de sons emitidos, movidos por inspiração e que o
Espírito santo lhes dá o sentido. Não se trata de línguas, no sentido que apresenta a linguística, porque não há
conceitos humanos, mesmo desconhecidos. Consiste em dizer palavras sem conhecer-lhes o significado.
Proferir palavras que não são, propriamente, manifestações de um pensamento formulado pela mente. Usar a
língua, a voz, para expressar ao Senhor os sentimentos que vêm do Espírito Santo.

2-CARISMA DA PROFECIA
O carisma da profecia é um dos meios que o Senhor tem para comunicar-se com o seu povo,
encorajando, exortando, instruindo, dando novo rumo ao trabalho apostólico, indicando a direção certa e
levando à conversão, enfim, manifestando sua santa vontade em tudo. 1 Cor 14,13

3-O CARISMA DA INTERPRETAÇÃO DAS LÍNGUAS
O carisma da interpretação das línguas é a faculdade de perceber o sentido da oração ou da profecia
em línguas. Não se confunde com tradução (ou versão). Tanto “o falar” como “o orar” e “o cantar” em línguas
só se tornam mensagem profética quando há interpretação.

4-O DOM CARISMÁTICO DA CIÊNCIA
O Carisma da palavra de ciência é uma revelação sobrenatural de algo que Deus conhece. Não
depende de informação, bagagem cultural, não é filosofia ou teologia: é o dom gratuito do Espírito Santo. O
dom da ciência, é o diagnóstico de Deus. É o carisma pelo qual o Espírito Santo revela uma situação, um fato
ou uma lembrança dolorosa relativa a acontecimentos passados ou presentes. Este dom faz com que a mente
penetre nas verdades divinas sem que empregue o esforço do raciocínio. 2 Re 6,8
Pelo dom da ciência, Deus revela as curas que está realizando no meio da comunidade; então,
comunica-se a toda a assembleia o que o Senhor está realizando. A palavra de ciência distingue-se da ciência
humana e do dom infuso da ciência.

5-CARISMA DA PALAVRA DE SABEDORIA
A palavra da sabedoria é uma “ação de Deus, movendo uma pessoa a ensinar ou explicar verdades
religiosas, a fim de que a presença e o amor de Deus sejam experimentados, e para que ela seja movida a
procurar Deus”. Portanto, palavra de Sabedoria é uma palavra, frase, atitude ou ação a fim de que as pessoas
percebam a verdade que antes não conheciam.
Inspira o homem como agir, falar ou se comportar em situações concretas da vida, levando-o a decidir
acertadamente, de acordo com a vontade de Deus. 1 Cor 12,8
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6-DOM DO DISCERNIMENTO DOS ESPÍRITOS
Dom do Espírito santo através do qual uma pessoa percebe, intuitiva e instantaneamente, quais
espíritos estão presentes e operantes em uma palavra, ação, situação ou pessoa (santo, demoníaco, humano, ou
a mistura destes).

7-CARISMA DA CURA
Os carismas da cura, fé e milagres podem ser chamados “dons-sinais”, porque sinalizam algo de
extraordinário realizado pelo poder de Deus. No início de seu ministério público, “Jesus percorria a Galileia,
ensinado nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as doenças e enfermidades entre o
povo... E curava todos”. MT 4, 23-25
Jesus assegura que é possível obter o que se pede na oração Mc 11,24. A oração de cura está intimamente
unida à fé no poder de Deus, a quem nada é impossível.

8-CARISMA DA FÉ
A fé carismática se manifesta quando uma pessoa é movida a ter uma confiança íntima de que Deus
agirá de forma atual. O dom da fé é um presente que Deus dá para o bem da comunidade, assim como os
demais dons. Nunca é demais notar que esse dom está profundamente associado com a caridade.

9-DOM DOS MILAGRES
Esse dom pode ser definido como uma ação do poder de Deus intervindo extraordinariamente em
determinada situação. Algumas curas são milagres, mas este dom não se limita à ação de Deus na restauração
da saúde. Ou ainda: “O milagre é um acontecimento ou evento sobrenatural, ou a execução de algo que seja
contrário às leis da natureza; é um fenômeno sobrenatural, que desafia a razão e transcende as leis naturais’.
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Batalha espiritual
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Oração de Cura Interior do Painho
( Sente-se confortavelmente, feche os olhos, escute e viaje com a minha voz )
Pai santo, Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por tua presença aqui neste lugar, agradeço a
presença de Jesus e de Maria. Agradeço porque sei paizinho querido, que queres libertar de todos os males,
teus filhos aqui presentes, sei que desejas restaurar a vida do homem, para que todos tenham a vida e a tenham
em plenitude e em abundancia, queres libertar os cativos e sarar os contritos de coração.
Muito obrigado paizinho querido, paizinho amado. Obrigado por nos ter dado Jesus. Agradeço porque
Jesus morreu na cruz não somente pelos meus pecados, pelo nosso pecado, pelos pecados da humanidade, mas
também pelos meus ( nossos) temores, pelos meus (nossos) medos e pelas injustiças desse mundo.
Pai, eu te louvo. Te agradeço por teres me levado ao teu filho Jesus que venceu o pecado e a morte
para minha salvação. Agradeço por teres me dado o Espíritos Santo que me fortalece, que me guia e me
ensina a ser forte no teu amor.
Pai santo, Pai amado, Pai querido, eu renovo os meus votos diante de Ti, confessando que és o meu
Senhor, o único Deus, a Quem amo e sirvo, torno-me Teu servo e desejo fazer somente a Tua vontade em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Senhor Jesus Cristo, coloco-me aos pés da tua cruz e peço que me laves com teu precioso sangue que
flui do teu sacratíssimo coração e das tuas chagas.
Lava-me Jesus, na água viva que flui do teu coração transpassado pela lança. Peço que me envolvas, Senhor
Jesus, com a tua luz sagrada.
Eu sei, Senhor Jesus, que me queres sadio de corpo, alma e espirito. Te peço Senhor que me faça
renascer em seu amor pela força do Espirito Santo, dai-me Senhor uma poção dobrada do Espírito Santo.
Enche-me com teu Espírito Santo. Jesus, sei que não existe tempo para Ti, sei que és o mesmo ontem, hoje e
sempre, sei que podes fazer cada pessoa viver e experimentar o teu amor, a tua cura, a tua libertação. Te peço
Senhor, que me cure e me deixe são(ã).
Jesus, Filho de Deus, meu salvador, vivo, ressuscitado, glorioso, invoco a tua presença junto de mim.
Vem, Senhor Jesus! És Deus, e por isso podes estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto,
também aqui, comigo, agora. Eu te adoro, Senhor Jesus. Reconheço-te como Deus, com o Pai e o Espírito
Santo: Deus Uno e Trino. Louvo-te, Jesus ressuscitado, pois mesmo sendo um Deus infinito, poderoso,
perfeitíssimo, maravilhoso, és simples, amigo, aconchegado a nós, pequenas criaturas humanas. Que
maravilha poder contar com a tua presença junto de mim. Muito grato, Senhor Jesus.
Senhor, preciso muito da tua presença agora, pois quero curar o meu coração das feridas que me foram
feitas, como também das que fiz em mim mesmo, por meus próprios erros. Preciso curar o meu coração para
poder amar mais e melhor, para ter mais saúde, alegria de viver e disposição de servir. Quero usar o remédio
que Tu me destes: o perdão. Quero usar a pomada do perdão, Jesus, hoje e por muito tempo, todos os dias, até
sentir-me totalmente curado, mudado, transformado, sendo uma nova pessoa, principalmente sem vícios.
Cura-me de todos os vícios Senhor e de toda essa situação de vida que me encontro hoje, neste momento
Senhor. Obrigado, Senhor.
Jesus! volte a minha terceira e quarta geração de ancestrais e quebre todos os laços nocivos,
prejudiciais a minha vida, a minha existência. Tudo o que hoje esteja me prejudicando, atrasando a minha
vida, a minha felicidade.
Jesus! Neste instante quero me imaginar estar naquela praia, vazia. Vejo a areia da praia escorrendo
pelos meus pés e resolvo sentar agora aqui no chão. Pego a areia da praia com minhas mãos e a deixo escorrer
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pelos meus dedos. Vejo as ondas do mar terminarem na praia, bicarem na areia. Algumas gaivotas estão
voando e ouço seus piados, parecem querer me dizer algo.
Vejo alguém caminhando sobre a água do mar, vem em minha direção, é um homem. Sim és tu
Senhor. Jesus, obrigado por estar aqui. Me levanto e abraço Jesus que estende os braços na minha direção.
Como é bom esse abraço. Sinto o teu abraço apertado meu Senhor!
Senhor quero te falar, Jesus, Tu sabes tudo de minha vida, mesmo antes de eu ter nascido. Tu já sabias
da cor dos meus olhos, fio de cabelo, meu tamanho, minha genética. Obrigado por estar presente quando
minha vida começou. Se o medo, a doenças ou qualquer força do mal, que veio pelo sangue ou geneticamente
me foi transmitido enquanto eu estava dentro do ventre de minha mãe, liberte-me agora, lava-me com teu
sangue e quebre todo este jugo hereditário. Obrigado Senhor”
Jesus, te agradeço por estar ali presente, mesmo que meu pai e minha mãe não compreendessem bem,
mesmo que eles não estivessem preparados para me receber, toda e qualquer dificuldades durante a gravidez,
mesmo as rejeições, pois muitos vieram a este mundo, e eles sentiram estas rejeição, obrigado Jesus por estar
ali quando eu nasci e por Ter me amado, sei que me curas de todos estes traumas.
Senhor , reviva comigo cada segundo dos meus primeiros anos de vida. Alguns foram separados dos
pais por causa de morte , doenças, ou foram gerados fora do casamento; alguns nasceram em famílias
numerosas e não receberam o amor que precisavam. Senhor Jesus, volte e preencha todo vazio de minha alma.
Dê-me o amor que não foi recebido. Renova-me e tira toda a mágoa do meu coração, tira todo medo: medo de
escuro, de quedas, de animais, de se perder, de me sentir sozinho, medo de abandono, de estudar, trabalhar,
casar, ir a igreja, de andar sozinho. Eu lhe agradeço, Jesus, por me libertar e curar.
Jesus, segura agora a minha mão e caminha comigo. Na época da escola, eu era muito tímido, tinha
medo de tudo, de sair de casa e de enfrentar situações novas. Jesus, houve ocasiões em que me senti
humilhado, na escola, na rua, em casa , tire de mim estas lembranças. Quando fui maltratado por um
professor, por um catequistas, padres, religiosas ou fui ofendido por um amigo, um colega. Por favor cure
essas mágoas que me marcaram. Temores que podem ter aparecido durante os primeiros anos de escola. Medo
de falar em público ou medo de fracassos. Obrigado por curar essas mágoas e me libertar desses medos. Eu te
agradeço e louvo.
Neste instante o Senhor sai caminhando entre as ondas do mar. Eu o vejo se afastar e novamente fico
só.
A brisa da praia me envolve, ouço um passarinho cantar. Ao longe vejo um vulto se aproximando, é
Jesus, e traz alguém com ele. É meu Pai. ( Mesmo que o Pai esteja falecido), Meu pai estende os braços e o
abraço forte, apertado. Como é bom abraçar meu pai.
Eu lhe agradeço pelo meu pai. Porque muitos não tiveram este amor, se eu não me sentir amado, dême o amor que eu precisava. Fique Jesus, entre mim e o meu pai. Peço-lhe que seu amor divino conserte todo
o mau relacionamento que existe entre nós. Eu peço perdão ao meu pai por todas as vezes que eu o magoei ou
decepcionei; e eu lhe perdoo por todas as vezes que ele me ofendeu ou decepcionou.
Jesus, eu te peço que perdoes a meu pai e a mim por nos termos ferido mutuamente. Perdoa a meu pai
por aquela briga que teve com a minha mãe; por a ter ofendido tanto, entristecido tanto. Perdoa-lhe, pois
agindo daquela forma, ele feriu-me profundamente. Perdoa-lhe Jesus, pois eu já lhe perdoei. Mas perdoa-me a
mim também, pois errei contra o meu pai, desejando-lhe tanto mal, desejando até que desaparecesse da nossa
vida. Perdão, Jesus.
Peço perdão também para mim e para meu pai, por nos termos ferido tanto naquela oportunidade em
que me bateu. Perdoa-lhe, Senhor, por ter agido daquela forma diante dos meus colegas, por me ter humilhado
tanto. Mas perdoa-me também; pois guardei-lhe tanto ódio, desejei-lhe tanto mal, e até esperava a
oportunidade para me vingar. Perdão Jesus. Perdoa-nos por nos termos ferido tanto.
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Meu pai, se é verdade que houve acontecimentos dolorosos que nos feriram; se é verdade que tu me
feriste e me fizeste sofrer, e que eu te feri, é bem verdade também que eu vejo e admiro o teu lado bom, o teu
lado positivo, as tuas qualidades e virtudes.
Pai, sabes, eu admiro-te muito, como marido. Tu és um bom marido! Se é verdade que houve aquele
incidente, e alguns outros momentos de desamor com a minha mãe, é também verdade que mil vezes eu vi-te
amar, alegrar, acariciar, fazer a minha mãe feliz. Quero elogiar-te, pois tu és um bom esposo. Digo, até, que és
um exemplo que posso seguir no futuro. Fico tão feliz ao ver-te sempre tão unido, delicado, bondoso, amante.
A minha mãe é muito feliz por ter-te como marido. Jesus, muito obrigado pelo exemplo do marido que é o
meu pai. Sabes, Senhor, isto faz-nos um bem tão grande, a todos, em casa?
Obrigado, Jesus! Quero louvar-te, Senhor, por todos os muitos momentos bons que o meu pai deu à
minha mãe, pelos meses e anos vividos em tanto amor. Abençoa-os, e que tenham muitos anos de vida,
vividos sempre num amor maior. Obrigado, Jesus
Pai quero te dizer algo. Algo que deveria ter te dito antes e não tive coragem. Pai eu te amo! Te amo!
Te amo! Deixa eu te abraçar. Obrigado Jesus pelo meu pai. Agora Jesus também me abraça. Estamos os três
juntos. Meu pai sorri. Uma alegria invade meu coração. Jesus leva meu pai embora e eu os vejo sumir no
horizonte sobre as águas. Novamente fico só ouvindo o pequeno passarinho cantar.
Ao longe, no horizonte vejo Jesus que se aproxima e traz consigo alguém, é uma mulher, sim é minha
mãe, minha mãezinha. Jesus entrega a mim a minha mãe. Eu abraço e afago seus cabelos. Aperto minha mãe
com meus braços e sinto até seu coração que parece bater forte.
Senhor Jesus, eu lhe agradeço pela minha mãe. Porque muitos não tiveram amor de mãe, e seu não fui
amado como desejava , preencha este vazio e me de o amor que eu não tive. Eu lhe peço para ficar entre mim
e a minha mãe e deixar fluir o Seu amor divino entre nós. Peço perdão a minha mãe por todas as vezes que eu
a magoei ou decepcionei; perdão mãezinha, perdão. Perdão se não fui bom filho(a), perdão se não te obedeci
como deveria, perdão por tanta tristeza que te causei. Perdão por não ter sido aquele filho que a senhora tanto
sonhou. Perdão por aqueles momento que deveria ter te escutado e não te escutei. Perdão por todo momento e
feridas que te causei.
Eu te perdoo mãezinha por todas as vezes em que me decepcionou ou me ofendeu, pelo aquele tapa,
aquela surra que levei. Aquelas palavras duras eu te perdoo mãezinha.
E agora, Senhor Jesus, eu lhe entrego meus irmãos e irmãs, e os irmãos e irmãs que eu não tive. Onde
existiam sentimentos de competição, ciúme ou ressentimento, eu lhe peço que o seu poder de curar e o seu
amor consertem todos os mal-entendidos. Eu perdoo a cada irmão e irmã por ter me ofendido e decepcionado
e peço perdão por tê-los ofendidos e decepcionados.
Eu lhe entrego os meus avos, meus tios, tias , primos e primas, a cada parente, todos da minha família,
onde ouve brigas, divisões, acusações, rixas, mal entendido, divisões familiares, inimizades, ódio, desejo de
mortes e todo tipo de violência, eu lhe peço pelo seu poder de me curar, preencher o vazio da minha vida
nestas situações. Eu perdoo a cada um deles e peço perdão por todo mal que causei a eles.
Eu lhe entrego os meus amigos(as), os colegas de rua, de escola, da igreja, de trabalhos, a cada pessoa
que se relaciona comigo, as pessoas por quem me apaixonei, que eu tive vontade de estar com elas. Onde
muitos deles me tornaram inimigos, não falam mais comigo, me esqueceram, ficaram com raiva, brigas,
agressividades, vícios ( bebidas, cigarros, drogas), onde ouve abusos na sexualidades, mentiras, prisões,
roubos, eu lhe peço Senhor cura-me, todas as lembranças dolorosas deste maus relacionamentos. Quero
perdoar a cada um deles e te peço perdão a quem ofendi.
Obrigado Senhor, por Ter estado comigo na minha adolescência e enquanto eu estava no ginásio e
colegial. Houve novos problemas e medos nos meus relacionamentos. Cura Senhor, cada lembrança dolorosa
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que me volta a mente, eu peço que lave no seu sangue precioso e elimine toda a dor da minha mente. Tire
todo sentimento de culpa, humilhação, confusão, medo ou fracasso. Se eu fui ridicularizado por causa da
minha raça, aparência, tamanho, cor, pobreza, defeitos físicos, e que ficaram marcas profundas em minha
vida. Faça com que cada pessoa saiba que você me amou como sendo especial, única, e que você estava
presente em todas as situações, creio que hoje esta me curando de tudo isto, quero ser uma nova pessoa no seu
amor.
Cura Senhor, a mim e a meus irmãos e cada um de nós que saiu de casa, ou mesmo morando em casa,
por todo sentimento de medo, de frustrações e mágoas, alguns gostariam de ter cursado uma faculdade, mas
não foi possível; outros não conseguiram entrar para a profissão com a qual sonhava, até mesmo na vida
financeira e eles sentiram muito desapontamentos. Cura-nos Senhor destes desapontamentos, destas
frustrações nos estudos e na vida profissional.
Senhor agora eu te apresento meus relacionamentos, principalmente meu namoro, noivado, até mesmo
o meu casamento, tudo que foi um belo começo, as quedas, as dificuldades, as brigas, os términos, as mágoas,
agressividades, a sexualidade, os abusos da liberdade, tudo que tornou um pesadelo, os abandonos ,as traições,
adultério, mentiras ,as frustrações. Jesus tire todas essas decepções, mágoas, descréditos, desconfianças nos
meus relacionamentos.
Eu te peço para ficar entre mim e os meus relacionamentos. Quero perdoar a cada uma dessas
situações em minha vida, a cada pessoa que estava envolvida e quero pedir perdão a quem ofendi e que eu
causei feridas, lava-me Jesus dos meus mal relacionamentos, dai-me um confiança nova. Senhor Jesus através
de seu divino amor, eu lhe agradeço por repara todo mal entendido e por eliminar todas as lembranças
dolorosas.
Senhor durante aqueles momentos difíceis de minha vida: de doenças, perigo de morte ou mesmo de
acidentes, cirurgias, mortes em família, abandonos, separações familiares, agressões, momentos que eu pensei
que não iria suportar, eu lhe agradeço por Ter estado presente.
Eu lhe peço agora tire por favor o pavor, o medo, a insegurança, lembrança de dor que isto causou na
minha vida. Liberte-me do trauma que senti.
Obrigado por estar presente nas horas de tristeza. Eu lhe agradeço por segurar a minha não e atravessar o vale
tenebroso comigo.
Eu lhe agradeço por tirar a minha tristeza, o meu pesar e o meu luto. Eu lhe agradeço por me dar a sua alegria
e a sua Paz.
Senhor, hoje mais do que nunca quero perdoar as autoridades que estiveram na minha frente; o
presidente da república, governadores, deputados , senadores, juízes, advogados, prefeitos, vereadores, os
meus patrões, médicos, enfermeiras, policiais, delegados, servidores públicos, a cada pessoas dessas que me
prejudicaram, me fizeram sofrer, me causaram revoltas, me indignaram com suas atitudes. Quero te pedir
perdão também, se fui um péssimo exemplo para as pessoas, se as fiz sofrer também. Lava-me Jesus, cura-me
destas dores, desejo ser uma nova pessoa.
Senhor te peço perdão por não Ter te amado antes, mas sim, por Ter te culpado por todos os meus
fracassos, culpado a Deus pelos erros dos outros, culpado a Deus pelos meus sofrimentos, pelas minha dores,
meus abandonos, minhas revoltas, meus vícios, por Ter achado que Deus não se importava comigo, que Ele
não existia, pelas vezes que desejei morrer, me suicidar, ou mesmo ser uma pessoa ruim, maldosa, vingativa,
pelas vezes que deixei de rezar , ir igreja, de exercitar minha fé, que eu julguei os padres , bispos, as pessoas
da igreja. Senhor quero perdoar as pessoas da igreja que não me atenderam, não me visitaram, não foram
irmãos comigo, perdoar os padres, os bispos, minha catequistas pelas vezes que me ofenderam. Lava-me
Senhor dessas minha dores, dessas condenações, culpas, remorsos, preencha agora com seus dons o vazio de
minha alma.
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Agora, Senhor Jesus, obrigado por reviver comigo cada segundo da minha vida até este exato
momento. Obrigado por me curar de todas as minhas lembranças, minhas mágoas, lembranças dolorosas e os
meus medos e por me libertar. Obrigado por me preencher com seu amor.
Eu lhe agradeço por curar minha emoções, min há mente e as minhas lembranças. Eu lhe agradeço,
Jesus , por me curar e reconstituir inteiramente. E eu lhe dou todo o louvor e toda a glória.
Bendito sejas Senhor, glorificado sejas meu Senhor Jesus.
( Agora, quando contar até três, você vai abrir os seus olhos e vai louvar a Deus. ) Abrace o irmão que está ao
seu lado.

Oração da Renúncia do Mal
Senhor Jesus, por este sinal da cruz, envolva todos nos, nossos familiares e bens no Seu amor, no Seu
poder e no Seu Sangue, para que o inimigo não nos possa prejudicar.
Em nome de Jesus Cristo, pelo Sangue derramado na Cruz para nossa redenção, eu renuncio a toda
contaminação maligna e creio que teu sangue me lava e me liberta e que o inimigo não tem mais poder sobre
mim, creio que teu fogo de amor queima e me purifica de todos os males.
Eu renuncio pelo sangue de Jesus ao Diabo, autor e princípio de todo mal, de todo pecado e pai da
mentira, a todo espírito de impaciência e de raiva; de ressentimento e mágoa; de tensão nervosa e
agressividade; de juízo temerário e presunção; de irá e ódio; de fofoca, mentira e calúnia.
Eu renuncio pelo sangue de Jesus a todo espírito de desânimo e tristeza; de melancolia e solidão; de
fracasso e frustração; de desconfiança do amor de Deus e do próximo; de auto rejeição e autocondenação.
Eu renuncio pelo sangue de Jesus a todo e qualquer espírito de medo: medo de Deus e Satanás; medo
das pessoas e animais e das coisas; medo do futuro, da doença e da morte; medo de altura e do escuro; medo
de acidentes e de assaltos; medo de perder minha imagem e prestígio; medo de falar em público e testemunhar
o evangelho; medo de perda de um familiar e da condenação eterna.
Eu renuncio pelo sangue de Jesus a todo espírito de complexo inferioridade e auto piedade; de
ansiedade, de angústia e preocupação exagerada; de traumas e doenças; todo espírito de desequilíbrio
emocional e psíquico; de autodestruição.
Eu renuncio pelo sangue de Jesus a todo espírito de vingança; a todo desejo de fracasso e morte das
pessoas; a todo espírito de injustiça e exploração da pessoa humana; a todo espírito de revolta contra Deus,
contra meu irmão e contra mim mesmo, não aceitando minhas fraquezas; a toda e qualquer herança de
maldição que venha dos meus pais por envolvimento com as coisas ocultas, espiritas, se participaram ou me
levaram a participar.
Eu renuncio pelo sangue de Jesus a todo espírito de avareza; de apego ao dinheiro, as coisas, pessoas
ou cargos; a todo espírito de gula, drogas e cigarros, a todo espírito de alcoolismo, blasfêmia e sacrilégio; a
todo espírito de ciúme e inveja; preguiça e hipocrisia, de fingimento, falsidade e adulação.
Eu renuncio pelo sangue de Jesus a todo espírito de palavrão e piada; de sexo desenfreado e luxúria; de
masturbação e fornicação(sexo antes do casamento); de prostituição e adultério; de homossexualismo e
lesbianismo, de orgia de farra e pornografias; a todo espírito de auto suficiência e egoísmo; de vaidade,
orgulho e status; de materialismo e consumismo; de ambição e poder; furtos e roubos.
Eu renuncio pelo sangue de Jesus a todo espírito de superstição e descrença; de dúvidas religiosa; de
horóscopo, sortistas, cartomantes, taro, controle da mente, pirâmide, meditação transcendental; a todo espírito
de idolatria e falsas religiões, de seicho-no-iê e igreja messiânica; de esoterismo, maçonaria e rosa cruz.
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Eu renuncio pelo sangue de Jesus a todo espírito de magia negra e bruxaria; de espiritismo kardecista,
umbanda e candomblé; de macumba, sarava, mesa branca, conga, curandeira e benzedeira, benzimento de
vento virado, quebrante, mau olhado, sapinho, espinhela caída, varreduras, benzimento para andar e falar,
festa pagãs espíritas de Cosme e Damião, Iemanja, festa das bruxas(hallowen) ; simpatias e amarrações, a
todo espírito que invocaram sobre obre e seus passes espiritas; banhos espiritas, a toda herança de maldição
das falsas religiões ocultas que trago dos meus antepassados.
Eu renuncio pelo sangue de Jesus a todas as consagrações feitas as entidades espiritas; a tudo que foi
feito de oferendas nas matas, pedreiras, encruzilhadas, nas águas e nos cemitérios; a toda cachimbada, rodas
de fogo, incensos, iniciação desenvolvimentos espiritas, a todo batismo nas falsas religiões.
Eu renuncio pelo sangue de Jesus todos os remédios espiritas, cirurgias e tratamentos feitos em centro
espíritas, a todo trabalho de despachos , debandas espíritas; maldições e pragas que lançaram contra mim e
minha família e que eu possa ter lançado contra alguém; todo objeto supersticioso que trago comigo ou estão
em minha casa, amuletos, figas, arrudas, romãs, comigo ninguém pode, duendes, bruxas sinos de energização,
cristais.
Eu renuncio pelo sangue de Jesus a todo livro e literaturas de doutrinas ocultas, espiritas, satânicas, as
musicas, filmes, revistas; a todo espirito mau e as brincadeira de penda-lo, girar o copo para adivinhação e a
todo modo de viver não cristão.
Em nome de Jesus e pelo seu preciosíssimo sangue que me lavou e me redimiu, já assumindo meu
Batismo, como sendo filho de Deus, do qual esta escrito no céu meu nome no livro da vida eterna, pois a
partir de agora, aceito uma só Fé, um só Batismo, uma só Esperança o Senhor Jesus Cristo meu Salvador,
creio que fora dele não há salvação; ordeno que todo espírito mau que tenha me deixado, que vá agora aos pés
de Jesus e que não volte mais para me prejudicar…. porque tudo que tenho e sou pertence agora a Jesus, pois,
foi seu sangue redentor que me lavou de todo mal e contaminação. e me deu uma vida nova…creio agora ser
renascido pelo Espirito Santo
Obrigado Senhor por ter me libertado, te glorifico por esta vida nova, Cristo tu és meu único Senhor, o
meu libertado, peço que teus anjos defenda no combate contra os embuste de satanás e seus anjos; Maria mãe
de Jesus cuida também de mim como cuidastes de Jesus. Amem!!!!

Oração para antes dos estudos (S. Tomás de Aquino)
Criador inefável, que, no meio dos tesouros da vossa Sabedoria,
elegestes três hierarquias de Anjos e as dispusestes numa ordem admirável acima dos Céus,
que dispusestes com tanta beleza as partes do universo,
Vós, a quem chamamos a verdadeira Fonte de Luz e de Sabedoria,
e o Princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa
clareza.
Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci: o pecado e a ignorância.
Vós, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra
e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção.
Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me,
o método e a facilidade do estudo a profundidade na interpretação
e uma graça abundante de expressão.
Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim,
Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
e que viveis nos séculos dos séculos.
Amem.
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Oração de Renúncia
Eu Vos invoco poder soberano do Sangue misericordioso de Jesus. Selai todas as brechas que possam
estar abertas em mim e em minha família. Confesso que sou pecador, me arrependo e renuncio a todo pecado
e a tudo o que me afasta de Vós.
Em nome e no poder do Sangue misericordioso do Cordeiro, pela intercessão das lágrimas de sangue
da Virgem Maria, eu ordeno que sejam derrubadas as muralhas do espiritismo e suas doutrinas. Peço que
sejam derrubadas as muralhas colocadas sobre mim por curandeiros e benzedeiras, sortismo, búzios,
cartomancia e macumba. Caiam por terra as alianças com o mal, seitas, crenças, ideologias errôneas, falsas
doutrinas, horóscopo, superstição, descrença e toda herança negativa que trago de meus antepassados.
Em nome e no poder do Sangue misericordioso do Cordeiro, pela intercessão das lágrimas de sangue
da Virgem Maria, eu ordeno que sejam derrubadas as muralhas da impaciência, raiva, tensão nervosa,
agressividade, brigas e vingança; de fofoca, mentira e calúnia. Caiam por terra as muralhas do comodismo e
avareza; luxúria e indiferença; traição, maldade e perversidade; ciúme e inveja; corrupção, egoísmo e
falsidade.
Em nome e no poder do Sangue misericordioso do Cordeiro, pela intercessão das lágrimas de sangue
da Virgem Maria, eu ordeno que sejam derrubadas as muralhas do desânimo, tristeza, melancolia e solidão; de
fracasso e frustração; rejeições, insônia e pesadelos. Caiam por terra as muralhas do ressentimento e mágoas;
da auto piedade e auto condenação; negativismo, fechamento interior, isolamento e carências; pânico, todo
tipo de traumas e medos.
Em nome e no poder do Sangue misericordioso do Cordeiro, pela intercessão das lágrimas de sangue
da Virgem Maria, eu ordeno que sejam derrubadas as muralhas do apego ao dinheiro e bens materiais; dos
vícios de alcoolismo, drogas e fumo. Caiam por terra as muralhas do desequilíbrio sexual.
Em nome e no poder do Sangue misericordioso do Cordeiro, pela intercessão das lágrimas de sangue
da Virgem Maria, eu ordeno que sejam derrubadas as muralhas das doenças neurológicas, físicas e crônicas;
de doenças contagiosas e hereditárias; de deficiências físicas e psíquicas. Caiam por terra as muralhas de
doenças psicológicas, depressão e falsas enfermidades.
Em nome e no poder do Sangue misericordioso do Cordeiro, pela intercessão das lágrimas de sangue
da Virgem Maria, eu ordeno que todos estes males vão aos pés da Cruz do Cordeiro Santo de Deus para que
todo mal se desfaça, segundo a Vossa vontade.
Eu Vos invoco Santo Espírito de amor sobre mim e minha família; inundai todas as áreas que foram
libertas no Sangue misericordioso do Cordeiro. Vos louvo, adoro, glorifico e agradeço por todas as
libertações, curas, milagres e prodígios.
Bendito e louvado seja o Sangue misericordioso do Filho que, em comunhão com o Pai e o Espírito
Santo, cumula-nos de toda graça e bênção.
Amém!
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Oração de Combate Espiritual
Pai celestial, eu te louvo. Agradeço por teres enviado Teu filho Jesus que venceu o pecado e a morte
para minha salvação. Agradeço por teres enviado o Espíritos Santo que me fortalece, guia e leva para a
plenitude da vida.
Senhor Jesus Cristo, coloco-me aos pés da tua cruz e peço que me laves com teu precioso sangue que
flui do teu sacratíssimo coração e das tuas chagas.
Lava-me Jesus, na água viva que flui do teu coração transpassado pela lança. Peço que me envolvas,
Senhor Jesus, com a tua sagrada luz.
Pai celestial, deixa que água purificadora jorrada na cruz para a redenção do mundo flua através das
gerações maternas e paternas, para que minha linhagem familiar seja purificada de satanás e do pecado.
Venho diante de Ti, Pai, pedir perdão para mim mesmo, para os meus parentes e para os meus
ancestrais por qualquer invocação malignas que tenham feito a poderes que opõem a Ti e que não honram a
Jesus Cristo.
No sagrado nome de Jesus, eu agora reivindico todo e qualquer território que tenha sido entregue a
satanás e o coloco sob o senhorio de Jesus Cristo.
Pelo poder do Teu Espírito Santo, revela-me, Pai, todas pessoas a quem preciso perdoar e todas as
áreas de pecado não confessados.
Revela-me os aspecto de minha vida que não Te agradam, as atitudes que permitiram ou poderiam
permitir a entrada de satanás na minha vida.
Entrego Te toda a falta de perdão; entrego- Te meus pecados; e também Te entrego todos os meios que
satanás usou para entrar na vida.
Senhor Jesus, amarro aos teus pés, todo espírito do ar, da terra, da água e dos infernos e da regiões dos
mortos, e também todos e quaisquer enviados do mundo satânico.
Clamo o precioso sangue de Jesus toda estas situações e quaisquer espírito vingue de mim.
Selo no seu santo nome e em seu precioso sangue, a mim, meus parente, familiares, esta casa , este
lugar, a igreja, carros, e todo os meu bens como propriedade vossa, sendo eu apenas um administrador, quebro
agora e desmancho toda e qualquer maldição, feitiçaria, encantamentos, embustes, armadilhas, mentira,
obstáculos, decepção, desvio, influência espiritual maligna, praga, avidez, jugo hereditário, conhecido e
desconhecido, e todo desequilíbrio mental, psicológico, depressão e doença de qualquer doença que vem pelo
sangue ou genética, incluindo os meus pecados e erros.
Em nome de Jesus rompo a transmissão de todo e qualquer voto satânico, pacto, ligação do espírito e
da alma e trabalho satânico.
Em nome e pelo poder Jesus quebro e desmancho toda e qualquer ligação com astrólogo; feiticeiros;
encantadores; videntes; mapas astrais; ervas espirita; leitura de mão; cristais; curandeiros, benzedores,; búzios,
taro; cartomantes; médiuns; movimentos da nova era; ocultismo, guias espiritas, pai de santos; mães de santo;
bruxas; vodu; kardecismo; candomblé; umbanda.
Em nome de Jesus, desmancho todos os efeitos de participações em sessões de espiritismo,
adivinhações, evocações dos mortos para receber mensagens mediúnicas, tudo que foi feito e ingerido nestes
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lugares por comidas, bebidas, banhos de descarregos, oferendas, tudo que ficou de nomes, fotografias, objetos
pessoais, tudo que foi feito nas encruzilhadas, matas, pedreira, nas águas, cemitérios.
Espírito Santo, por favor, revela-me através de palavra de ciência quaisquer espíritos negativos que, de
algum modo, tenham se prendido em mim.( tais como: raiva, arrogância, amargura, brutalidade, confusão,
crueldade, decepção, inveja, medo, ódio, insegurança, ciúme, orgulho, ressentimento ou pânico).
Em nome de Jesus, eu repreendo, cada um deste espíritos, ordeno-lhe que vá diretamente a Jesus, sem
quaisquer manifestação e prejuízo a mim ou a outra pessoa, de modo que Jesus mesmo se livre de vocês de
acordo com a sua santa vontade.
Agradeço-te Pai celestial, por teu amor, agradeço o Espírito Santo , por me fazeres destemido contra
satanás e contra os espíritos maus e por me libertares de todos este sofrimentos que me perseguiam.
Agora Senhor Jesus, depois de Ter me libertado , preencha estes vazios com a tua caridade,
compaixão, fé, gentileza, esperança, humildade, alegria, bondade, amor, misericórdia, modéstia, paciência,
paz, pureza, segurança, serenidade, tranquilidade, confiança, verdade, compreensão, e sabedoria.
Ajuda-me a caminhar na tua luz e verdade, iluminado pelo Espírito santo, de modo que , juntos,
possamos louvar, honrar e glorificar ao Pai agora e para sempre, porque Tu, Jesus, és o caminho a verdade e a
vida e viste para que cada pessoa tenham vida e para que tenham em abundância.
Te agradeço Senhor por testa graças, por Ter me curado , restaurado a minha vida e me libertares do
maligno. Graças a ti Senhor, eu sou um nova pessoa. Amém!!!

Oração para as Mães e Pais que Perderam Seus Filhos
Senhor, hoje estou diante de Vós, me sentindo uma pessoa derrotada, fracassada como mãe, quando vi
a vida de meu filho(a) ser ceifada neste mundo. Senti meus pés caírem num abismo, um vazio na alma
profundo, é como perder parte de mim mesma, nada justifica para mim esta situação .
Senhor ela é desesperadora, senti vontade de morrer, de dormir e nunca mais acordar, senti raiva do
mundo, raiva de Ti por ter levado embora meu filho(a). Senhor culpei os médicos, as enfermeiras, outras
pessoas, culpei a mim mesmo, a minha família….. muitas pessoas vieram até mim cada um com uma
justificativa…uns diziam é a vontade Deus…. outros porque tinha que acontecer…outros porque foi culpa de
alguém…. outros falavam que ele estava num bom lugar… outros que ele estava sofrendo… Na realidade só
Tu sabes…
Senhor, mas estou aqui, em primeiro lugar; quando Batizei meu filho(a) ele já não mais me pertencia e
sim a Ti, ele é inteiramente Teu , como mãe o que pude é gera-lo no meu ventre e tudo mais foi o Senhor
quem fez. Em Segundo eu não sou dona dele, mas apenas uma mãe. Terceiro – eu hoje compreendo Pai, a tua
dor, ao ver teu filho, sendo rejeitado pelo povo que Tu escolheste com sendo Tua propriedade, este povo que
condenou seu filho, que não aceitou as tuas palavras e acima de tudo o crucificaste como sendo um malfeitor.
Tu o viste sofrendo todo escárnio e desprezo. E a ti Maria mãe de Jesus, como foi humilhante para ti
ver teu filho sendo arrastado pela multidão, sendo condenado, sofrendo todos os acoites, carregando uma
pesada cruz como sinal de humilhação até o calvário, sendo cuspido, desnudado, crucificado e por fim
transpassado por uma lança, e tua esta ali vendo tudo isto, sabendo que iriam te entregar em tuas mãos o corpo
dele sem vida, como a recebeste. Assim como também recebi meu filho(a), que saiu de casa vivo e voltou um
corpo sem vida.
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Como tu Maria , sabia que a morte não era o fim de tudo, mas o inicio da vida nova, da ressurreição,
hoje também eu quero acreditar que isto vai acontecer com meu filho.
Senhor , preencha o vazio de minha alma de mãe(pai), cure-me Senhor, desta tristeza, pois em Tuas
mãos entrego a vida de meu filho(a), a minha dor e de toda a minha família, não quero mais me sentir
derrotada, culpada, mas sim, vitoriosa, mãe(pai) de alguém que muito amou e continua amar, pois o amor
nunca passa e um dia no céu todos vamos nos encontrar e formar uma verdadeira família.
Obrigado Senhor, por este consolo, o mesmo consolo que deste a Maria no momento de sofrimento,
hoje esta fazendo isto comigo, eu só posso te louvar e agradecer por esta cura de minha alma, deste meu
sofrimento de mãe(pai) que somente Tu sabe quanto dói.
Obrigado Senhor por me consolar e preencher o vazio de minha alma. Amem!!!

Oração para as Mães que Abortaram
Senhor, Pai querido, quanto somos fracos, miseráveis em nossa vida, como nos deixamos sermos
seduzidos pelo mal, quanto mal fazemos a nos e aos outros, isto nos faz perder nossa paz, nossa felicidade,
nossa alegria. Pai querido, tudo isto é fruto de não viver bem a tua palavra , seus mandamentos e por
acharmos que somos capazes de tudo, e dono da nossa própria vida, nosso pensar, do nosso corpo. E muitas
vezes também por acreditar nas outras pessoas.
Hoje Senhor, estou mais madura, vejo o meu sofrimento, minha dor, um vazio dentro de mim, um
grito que ecoa na minha alma, um choro profundo, que nada pode apagar. Como me arrependo das minha
atitudes, dos meus gestos, dos meus pecados, como me deixei ser seduzida, como fui ingênua diante das
situações; por medo, por covardia, por insegurança, por achar que estava fazendo o certo.
Agora Senhor, eu sei o mal que fiz para mim mesmo por ter abortado esta criança, é meu filho(a), que
culpa tem ele(a), foi minha a devassidão, mesmo assim acabei destruindo a vida que brotava em mim, uma
vida plena, a vida de meu filho(a), talvez eu não soubesse que já na gravidez , já era um filho(a) naquele
momento, pensamos pequeno, pensamos em nos livrar de uma situação e causamos uma dor maior ainda.
Senhor, não quero culpar o pai desta criança, sei de tudo que ele falou para mim, mas a decisão foi
minha de ter aceitado, o ventre materno é meu de mãe, eu poderia Ter decido por continuar a gravidez e
gerado meu filho(a). Sei que agora não posso voltar atrás e reparar o mal que eu fiz, mas uma coisa eu tenho
certeza de que eu possa ter rejeitado, abortado, mas Tu não! Hoje eu sei, que o céu é das crianças, e que a
recebeste como seu filho(a), também sei que mesmo tendo abortado eu não vou deixar de ser mãe desta
criança, é meu filho(a), isto é uma certeza. Sabendo disto, quero tomar posse de mãe desta criança.
Pai querido, não quero mais que este meu filho(a) esteja ai no céu apenas como uma criança abortado,
mas como meu filho(a) que eu não soube cuidar, e que, Tu cuidas por mim, como cuida de todos, quero agora
assumir que eu sou mãe desta criança, quero batiza-la, para que ela tenha um nome de cristão e o nome que eu
darei(diga agora o nome…) e eu a batizo em nome do Pai , do Filho e do Espírito Santo e peço que a receba
agora como meu filho(a) e por favor me receba como mãe desta criança e me perdoe a minha fraqueza, a
minha miséria , só não quero mais voltar a pecar.
Senhor, lava-me desta dor, deste vazio, desta choro de minha alma, pois, para mim agora eu tenho um
filho(a) no céu, que goza de todas esta alegrias. Obrigado Senhor, por me curar, me libertar desta angustia,
desta condenação e te peço que isto não venha mais acontecer na minha família, dai-me esta graça Senhor.
Quanto ao Pai desta criança que o gerou comigo, perdoe também, ele estava tão apavorado quanto eu,
tão ignorante quanto eu, tão sem saber de tudo quanto eu, éramos imaturo e que ele também possa se
arrepender deste mal e isto nunca mais volte acontecer em nossa vida…
Só posso te louvar e agradecer, obrigado Senhor. Amém!!!
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Oração de renúncia
"Senhor Jesus, confesso que pequei quando busquei a solução para minha vida fora de Ti, Perdoa-me,
Senhor, pela minha ignorância, pela dureza de meu coração e por todas as vezes que eu quis passar à Tua
frente, buscando respostas imediatas por meio de práticas proibidas.
Meu Deus, não foi ao Senhor que enganei mas a mim mesmo permitindo-me acreditar no erro e
bebendo suas consequências."
Venho recorrer ao Teu amor misericordioso...
Perdoa-me, Jesus, a aceitar esta oração eu faço de todo o meu coração, com toda a minha inteligência e
com todas as minhas forças.
Virgem Maria, mãe de Jesus e minha mãe, vencedora das batalhadas de Deus, esmagadora da cabeça
da serpente, a senhora que avança como um exército, revestida da glória e do poder que Deus lhe concedeu,
seja nesta hora para mim intercessora, amparo, refúgio contra todo mal.
Senhor Jesus Cristo, pela Tua Santa Cruz, pelas Tuas chagas, pelo Teu preciosíssimo sangue, pelo Teu
santo e temível nome renuncio de todo o coração...
... a Satanás, a todas as suas seduções e ciladas, às suas mentiras, aos seus facilitismos.
...a todo vício de pecado, a toda escravidão pelos meus sentidos, a todo o mal contra mim e contra o
meu próximo.
...a todo espírito de confusão, de distúrbio nos meus sentimentos, de agressividade, de ódio e rancor,
de vingança e de ira, de ressentimento e mágoa, de tristeza e de prostração, de rejeição por parte das pessoas,
de descrença em Deus e no seu amor, de decepção e desespero.
...a todo espírito de morte e desejo de morte dos outros, de autoflagelação e suicídio, de angústia e de
esgotamento, de cansaço e torpor.
...a todo espírito de maldição, de blasfêmia e de xingamento, de fofoca e mentiras, de ironia e deboche,
de palavrões.
...a todo espírito de promiscuidade, de prostituição e adultério, de desregramento sexual, de práticas
homossexuais, de vício de masturbação e de excitação por pornografia.
...a todo espírito de seitas secretas, de idolatria, de falsas religiões, de magias e esoterismo.
... de bruxaria, de feiticismo e espiritismo, de agouros e encantamentos, de adivinhação e sortilégios,
de evocação dos mortos.
...a todos os espíritos que foram invocados sobre mim ou sobre minha família.
Senhor Jesus, peço que quebres todo julgo hereditário que pesa sobre mim, todas as maldições, taras,
tendências para o mal...
Que tudo o que me foi comunicado pelos meus antepassados seja tocado pelo Teu sangue redentor.
Destrói, Senhor, todos os efeitos de consagrações, pactos, batismos e outros sinais de consagração
feitos da minha pessoa no espiritismo, na magia ou em qualquer seita. Renuncio a todos os benefícios ou
falsos benefícios obtidos por esses meios.
Senhor, não quero ter parte com nada que Te ofenda. Quero ser Teu, entrego-me inteiramente a Ti e
confesso que Jesus é o meu Senhor.
“Revista-me com Teu sangue, Senhor! Que ele seja uma barreira intransponível entre mim e o inimigo.
Que o inimigo Te seja submetido, Jesus, e prostre-se aos pés da Tua cruz para que o Senhor, disponhas
dele.”
Abra agora a sua Bíblia e veja que coisa maravilhosa é o Salmo 5. Reze com ele.
Algumas citações pra aprender com a Sagrada Escritura:
Ef 6,10-18; Mt 6,24; At 2,36; 1Ped 5,8-9
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- Oração de cura das profundezas das emoções
Vinde, Espírito Santo, penetrai as profundezas da minha alma com o vosso poder. Arrancai as raízes
mais profundas e ocultas da dor e do pecado que estão enterradas em mim.
Lavai-me no precioso Sangue de Jesus e aniquilai definitivamente a ansiedade que trago em mim, a
amargura, a angústia, o sofrimento interior, o desgaste emocional, a infelicidade, a tristeza, a ira, o desespero,
a inveja, o ódio e a vingança, o sofrimento de culpa e de autoacusação, o desejo de morte e de fuga de mim
mesmo , a opressão do maligno na minha alma, no meu corpo e a insidia que ele coloca em minha mente.
Ó bendito Espírito Santo, queimai com vosso fogo abrasador toda treva instalada dentro de mim, que
me consome e mi impede de ser feliz.
Destruí em mim todas as consequências dos meus pecados dos meus ancestrais que se manifestam em
minhas atitudes, decisões, temperamento, palavras, vícios.
Libertai, Senhor, toda a minha descendências da herança de pecado e rebelião às coisas de Deus que eu
próprio lhe transmiti.
Vinde, Santo Espírito! Vinde, em nome de Jesus!
Lavai-me no Sangue precioso de Jesus, purificai todo o meu ser, quebrai toda a dureza do meu
coração, destruí todas as barreiras de ressentimento, mágoa, rancor, egoísmo, maldade, orgulho, soberba,
intolerância, preconceitos e incredulidade que existem em mim. E, no poder de Jesus Cristo ressuscitado,
libertai-me, Senhor! Curai-me, Senhor! Tende piedade de mim, Senhor!
Vinde, Santo Espírito! Fazei-me ressuscitar agora para uma vida nova, plena do vosso amor, da vossa
alegria, da vossa paz e plenitude.
Creio que estais fazendo isto em mim agora e assunto pela fé a minha libertação, cura e salvação em
Jesus Cristo, meu Salvador.
Glória a Vós, meu Deus!
Bendito sejais para sempre!
Louvado sejais, ó meu Deus!
Em nome de Jesus e por Maria nossa Mãe. Amém.

Oração de quebra de vínculos e amarrações
Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço-Lhe perdão pelos meus pecados cometidos no tempo da
ignorância e me arrependo de tê-los praticado; portanto renego, renuncio e desvinculo todos os meus pecados
praticados (detalhe por detalhe, vínculo por vínculo) e .comando a todos os demônios (nomeie-os se conhece)
que vieram por causa desses envolvimentos sejam amarrados e saiam da minha vida e não voltem mais, em
Nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Eu me aproprio do Sangue da Aliança do Senhor Jesus Cristo e O coloco entre mim e todo o meu
passado, cancelando-o de todos seus efeitos e consequências.
Pv.28:13 - diz:
"O que cobre as suas transgressões, nunca prosperará; mas o que as confessa e deixa, alcançará
misericórdia". Eu confessei todos os meus pecados de acordo com l João 1:9, estou livre de toda a injustiça,
no nome do Senhor Jesus. Amém!
Versículos para estudar: At.17:30; SI. 32:1-5:51; Joel 2:12-17; Mt. 6:14,15; Lc.15; Hb. 4:14-16 e
Jo.1:5-10.
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Renúncia do mal e renovação das promessas do Batismo
Senhor Jesus, por este sinal-da-cruz, envolva todos nós, nossos familiares e bens no Seu amor, no Seu
poder e no Seu Sangue, para que o inimigo não nos possa prejudicar (fazer o sinal-da-cruz).
Em nome de Jesus Cristo, pelo Sangue derramado, pelas Suas cinco chagas, pela intercessão da
Virgem Maria, a Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente (Repetir esta invocação antes de cada
parágrafo).
… eu renuncio a satanás, autor de todo o mal, de todo pecado e mal de toda mentira!
… eu renuncio a todo espírito de impaciência e de raiva; de ressentimento e magoa; de tensão nervosa
e agressividade; de juízo temerário e presunção; de ira e ódio; de fofoca, mentira e calunia!
… eu renuncio a todo espírito de desanimo e tristeza; de melancolia e solidão; de fracasso e frustração;
de desconfiança do amor de Deus e do próximo; de auto rejeição e autocondenação!
… eu renuncio a todo e qualquer espírito de medo: medo de Deus e de satanás; medo das pessoas, dos
animais e das coisas; medo do futuro, da doença e da morte; medo de altura e do escuro; medo de acidente e
de assalto; medo de perder minha imagem e prestígio; medo de falar em público a testemunhar o Teu
Evangelho; medo da perda de um familiar e da condenação eterna!
… eu renuncio a todo espírito de complexo e auto piedade; de ansiedade, angustia e preocupação; de
traumas e doenças!
… eu renuncio a todo espírito de desequilíbrio emocional e psíquico; de autodestruição!
… eu renuncio a todo espírito de vingança; a todo desejo de fracasso e morte de meu irmão; a todo
espírito de injustiça e exploração da pessoa humana!
… eu renuncio a todo espírito de revolta contra Deus, contra meu irmão e contra mim mesmo, não
aceitando as minhas fraquezas!
… eu renuncio a todo espírito do avareza; de apego ao dinheiro, coisas, pessoas ou cargos!
… eu renuncio a todo espírito de gula, droga e fumo; a todo espírito de alcoolismo, blasfêmia e
sacrilégio!
… eu renuncio a todo espírito de ciúme e inveja; de preguiça e hipocrisia; de fingimento, falsidade e
adulação!
… eu renuncio a todo espírito de palavrão e piada; de sexo e luxuria; de masturbação e fornicação; de
prostituição e adultério; de homossexualismo e lesbianismo; de orgia e de farra!
… eu renuncio a todo espírito de auto suficiência e egoísmo; de vaidade, orgulho e status; de
materialismo e consumismo; de ambição e poder; de furto e roubo!
… eu renuncio a todo espírito de superstição e descrença; de duvida e confusão religiosa; de
horóscopo, sortista, cartomante, controle da mente, pirâmide, meditação transcendental!
… eu renuncio a todo espírito de idolatria e falsas religiões; de seicho-no-iê e igreja messiânica; de
esoterismo, maçonaria e rosa-cruz!
… eu renuncio a todo espírito de magia negra e bruxaria; de espiritismo e umbanda; de macumba e
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sarava; do xangô e mesa branca de candomblé e conga; de curandeiro e benzedeira!
… eu renuncio a todos os espíritos e espíritos¬ guias, que invocaram sobre mim; a toda a herança de
falsas religiões que trago dos meus antepassados!
… eu renuncio a todo espírito do exu e ogum; de Oxossis e iemanjá; ao espírito do caboclo e do preto
velho; ao espírito do índio, sete flechas, pomba-gira; ao espírito de tranca rua e São Jorge; ao espírito de São
Cosme e Damião, ao espírito de São Cipriano e a todos os outros!
… eu renuncio, do todo o coração, a todo efeito de batismo, consagração ou cruzamento, relacionando
minha pessoa ao espiritismo, a magia negra ou a outra falsa religião!
… eu renuncio a todos os remédios, passes espíritas, cirurgias e tratamentos feitos em centros espíritas;
a todos os trabalhos e despachos, maldições ou pragas e maus-olhados que lançaram sobre mim ou minha
família.
… eu renuncio a todos os objetos supersticiosos que trago comigo ou tenho em casa!
… eu renuncio a toda revista e filme pornográfico e a toda literatura, filmes e musicas contrários a sã
doutrina da salvação!
… eu renuncio a todo espírito do mundo e a todo modo de viver não cristão.
… eu ordeno a todo espírito mau do qual tenha sido libertado, que vá aos pés de Jesus, para que Ele
disponha dele!
… eu proíbo a todo espírito mau que me tenha deixado, que torne a mim para me prejudicar!
Obrigado, Jesus, porque Você me libertou! Jesus Cristo e meu único Dono e Senhor! Deus e meu Pai!
Maria e minha Mãe!
Crês em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra? - Creio.
Crês que Jesus Cristo e o Filho do Pai e morreu para te salvar? - Creio.
Crês que o Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, habita em teu coração? - Creio.
Crês que a Igreja Católica e a única e verdadeira? - Creio.
Crês que és membro vivo desta Igreja? - Creio.
Crês que és responsável por seu nome e pela expansão do seu reino? - Creio.
Crês que devemos ajudar preferencialmente os mais pobres? - Creio.
Crês que a Bíblia e a Palavra viva do Deus vivo? - Creio.
Crês que a Palavra de Deus liberta, cura, alimenta e perdoa os pecados? - Creio.
Crês que Deus, sendo amor infinito, não criou o inferno? - Creio.
Crês que cada um cria o seu inferno quando, livre e conscientemente, se afasta de Deus? - Creio.
Crês que Jesus Cristo condena o amor livre, as relações pré-matrimoniais, o aborto, o meretrício e o divórcio?
– Creio.
Crês que todos os males – mortes, doenças, guerras – não provem de Deus, mas do abuso da nossa liberdade?
– Creio.
Crês que de todos os males, ate do pecado, quando arrependido e confessado, Deus tem poder de tirar um bem
major? - Creio.
(Rezar o Credo.) – Pe. Bernardo Schuster, SSJ
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Renovação das promessas do Batismo e Renuncia
1. Invocando o nome de Jesus: Fl 2,10 / Mc 16,17
2. Invocando o sangue de Jesus: 1Pd 1,18
3. Invocando as cinco chagas de Jesus: Is 53,5
4. Invocando a Virgem Maria: Gn 3,15
5. Com a Bíblia: Lc 4,1-13.
6. Cortando e renunciando a toda carga genética negativa, toda má tendência, maldições ou pragas que
herdamos dos antepassados ou que nos atingiram agora: Lm 5,7 / Nossos pais pecaram e carregamos o seu
castigo - expiação como o pecado original. - Ex 20,5 / Sl 112,1.
Oração: Todos - Senhor Jesus, / eu lhe peço pela virgem Maria, / a Imaculada, aqui presente, / que esmagou
a cabeça do inimigo, / envolva-me agora a mim, aos meus familiares e meus bens, / com seu amor, seu
sangue, / para que o espírito do mal, não nos possa prejudicar!
EM NOME DE JESUS CRISTO, / PELO SANGUE DERRAMADO, / PELAS 5 CHAGAS, / PELA
INTERCESSÃO DA VIRGEM MARIA, / eu renuncio a satanás, / autor de todo mal, / de todo pecado, / e pai
de toda a mentira.
Nos (...) abaixo, repetir sempre o maiúsculo acima:
...Eu corto e renuncio / a todo espírito de impaciência e de raiva, / de ressentimento e mágoa, / de
tensão nervosa e agressividade, / de pavor e desespero, / de incompreensão e de rancor, / de juízo temerário e
presunção!.
...Eu corto e renuncio / a todo espírito de desânimo e tristeza, / de melancolia e solidão, / de abandono
e rejeição, / de histeria e pensamento de suicídio, / de fechamento e depressão, / de frustração e de morte, / de
desconfiança do amor de Deus e do próximo, / de auto rejeição e auto condenação, / e a todo espírito de
egoísmo e auto suficiência!.
...Eu corto e renuncio, / a todo espírito de timidez e insegurança, / de sedução e deboche, / a todo
espírito de vingança, / a todo desejo de fracasso e morte de meu irmão, / a todo espírito de violência e
racismo, / a todo espírito de injustiça e opressão, / a todo espírito de revolta contra Deus e contra meu irmão, /
contra mim mesmo, / não aceitando as minhas limitações!.
...Eu corto e renuncio, / a todo espírito de insônia e agitação, / a todo espírito de aborto e homicídio, / a
todo espírito de desequilíbrio emocional e psíquico, / a todo espírito de autodestruição, / e não aceitação da
minha história, / de meus erros, fracassos e pecados!
...Eu corto e renuncio, / a todo e qualquer espírito de medo, / medo de Deus e de satanás, / medo de
amar e de ser amado, / medo do ridículo e de autoridade, / medo do futuro, da doença e da morte, / medo de
altura e do escuro!
...Eu corto e renuncio a todo medo de animais e tempestade, / medo de acidente e de assalto, / medo de
me afirmar cristão em qualquer lugar, / medo de falar em público, / medo de proclamar o teu evangelho,
/ medo de partilhar os dons recebidos, / medo de assumir responsabilidades, / medo da perda de um familiar e
da condenação eterna, / medo de perder minha imagem e prestígio, / medo do sofrimento e da entrega total ao
Senhor.
...Eu corto e renuncio a todo espírito de complexo e auto piedade, / a todo espírito de ansiedade, de
angústia e preocupação, / a todo espírito de traumas e de doenças, / a todo espírito de avareza, / a todo apego
ao dinheiro e as coisas, / a pessoas e cargos!
...Eu corto e renuncio a todo espírito de guia, drogas e fumo, / a todo espírito de alcoolismo, blasfêmia
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e sacrilégio, / a todo espírito de ciúme e inveja, / de preguiça e hipocrisia, / de fingimento, falsidade e
adulação!
...Eu corto e renuncio, / a todo espírito de palavrão e piada, / de sexo e luxúria./ de masturbação e
fornicação, / de prostituição e adultério, / de homossexualismo e lesbianismo, / de sadismo, de orgia e de
farra!
...Eu corto e renuncio, / a toda falsa religião, / ao seicho-no-iê e esoterismo, / a maçonaria e rosa cruz, /
à nova era e igreja messiânica, / a todo espírito de descrença, / de dúvida e confusão religiosa, / de controle da
mente e pirâmide, / de horóscopo, sortista e cartomante!
...Eu corto e renuncio, / a todo espírito de magia e missa negra, / a todo ocultismo, bruxaria e
satanismo./ de espiritismo e umbanda, / de macumba e sarava, / de curandeiro e benzedeira!.
...Eu corto e renuncio, / a todos os espíritos e espíritos guias, que talvez invocaram sobre mim e minha
família, / sobre meus bens e minha profissão!
...Eu corto e renuncio, / a todo passe e mau olhado, / a todos os trabalhos e despachos, / a todo remédio
ou encosto, / a todo cruzamento, batismo ou consagração, / que fizeram da minha pessoa, / em qualquer falsa
religião!.
...Eu corto e renuncio, / a todos os objetos supersticiosos, / figas ou amuletos, / que trago comigo, / ou
tenho lá em casa!
...Eu corto e renuncio, / ao espírito de exu e de ogum, / de oxosse e iemanjá, / de orixá, / de pai de
santo e mãe de santa, / de filho de santo e filha de santo, / ao espírito do caboclo e do preto velho, / ao espírito
de criança e de jansã, / ao espírito de olodum e todos outros!
...Eu corto e renuncio, / a toda revista e filme pornográfico, / a todo programa de TV não cristão, / e a
toda a injustiça social!
...Eu ordeno a todo espírito mau, / do qual o Senhor me libertou, / que vá aos pés de Jesus, para que ele
disponha dele!
...Eu proíbo a todo espírito do mal, / que me tenha deixado, / que volte a mim para me prejudicar!.
• Obrigado, Senhor Jesus, / porque você me perdoou, libertou e curou, / pela invocação de seu nome, /
de seu sangue e do sangue de suas chagas, / e pela intercessão da virgem Maria!/ Jesus Cristo é meu Senhor!
• Senhor Jesus, / eu lhe entrego agora, / pela mãos de Nossa Senhora a minha pessoa, / o meu
passado, presente e futuro, / o meu amor e minha vida!/ Jesus Cristo é meu Senhor! Deus é meu Pai! E Maria
é minha mãe!.
TODOS: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra...
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ORAÇÃO DE RENÚNCIA ( PE. LÉO )
Em nome de Jesus Cristo,
pelo Seu Sangue derramado na Cruz,
por intercessão da Virgem Maria, dos Anjos e dos Santos,
eu expulso de mim Satanás, autor do mal e de todo o pecado,
pois Ele é pai da mentira.
Renuncio a todo o espírito de impaciência e de raiva,
de ressentimento e mágoa, de tensão nervosa, de insónia,
de agressividade, de mentira e calúnia,
de maledicência e murmuração, de ira e de ódio,
de pavor e desespero, de incompreensão e rancor,
de juízo temerário e presunção.
Renuncio a todo o espírito de desânimo e tristeza,
de melancolia e solidão, de abandono e rejeição,
de histeria e de fechamento em depressão.
Renuncio ao espírito de fracasso e frustração.
Renuncio ao espírito de desconfiança do amor de Deus e do próximo,
de auto rejeição e auto condenação, de egoísmo e auto suficiência
e a todo o espírito de timidez e insegurança
Renuncio a todo o desejo de fracasso e de morte do meu irmão,
a todo o espírito de injustiça e opressão,
a todo o espírito de revolta contra Deus e contra o irmão.
Renuncio também a todo o espírito de revolta contra a mim mesmo
e de não-aceitação das minhas limitações.
Renuncio a todo o espírito de acusação e perseguição,
de ativismo, insónia e agitação
e a todo o espírito de desequilíbrio emocional e psíquico.
Renuncio a todo o espírito de opressão,
de depressão, de isolamento e esgotamento.
Renuncio a todo o espírito de autodestruição
e de não-aceitação da minha história,
da minha família, dos meus erros, fracassos e pecados.
Renuncio a todo e qualquer espírito de medo:
medo de Deus, de Satanás, medo da autoridade,
medo de amar e ser amado,
medo do futuro e do fracasso,
medo da doença e da morte,
medo da altura e do escuro.
Renuncio ao medo de animais e tempestades,
ao medo de acidentes e assaltos,
ao medo de falar em público,
ao medo de proclamar o Teu Evangelho,
ao medo de me afirmar como cristão em qualquer lugar,
ao medo de partilhar os dons recebidos,
ao medo de perder um familiar e ao medo da condenação eterna,
ao medo do sofrimento e da entrega total nas mãos do Senhor.
Renuncio a todo o espírito do complexo de inferioridade e de autocomiseração;
renuncio a todo o espírito de angústia e de preocupação,
a todo o espírito de traumas pelas doenças mentais e físicas;
renuncio a todo o espírito de materialismo,
ao espírito de avareza e de apego as coisas materiais e ao dinheiro.
Renuncio ao espírito de apego as pessoas e cargos que eu possa ter assumido.
Renuncio a todo o espírito de gula, droga e fumo,
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a todo o espírito de alcoolismo.
Renuncio ao espírito de ciúme e inveja;
ao espírito de preguiça e hipocrisia;
ao espírito de falsidade e adulação;
e a todo o espírito de palavrão e piada.
Renuncio também a espírito de blasfémia e sacrilégio.
Renuncio a todo o espírito de impureza, de sexo desordenado,
luxúria, masturbação, fornicação, adultério,
homossexualismo e lesbianismo, orgia e farra.
Renuncio a todos os espíritos impuros ligados a revistas e filmes pornográficos.
Renuncio a todos os programas de rádio e televisão que ofendem a castidade,
a justiça social e os valores cristãos.
Renuncio ao aborto e todas as formas que suprimem a vida.
Renuncio a todo o espírito de falsa religião:
seicho-no-ie, esoterismo, maçonaria e rosa cruz,
a todo espírito de superstição e descrença,
de duvida e confusão religiosa,
de controle da mente e pirâmide,
de horóscopo, sortilégio e cartomante.
Renuncio, todo espírito de magia branca e negra,
bruxaria e satanismo, espiritismo e umbanda, macumba e sarava,
xangó e mesa branca, candomblé e congá,
quimbanda e terreiro, curandeiro e benzedeira.
Renuncio, todos os espíritos e espíritos guias,
que invocaram sobre mim,
a toda carga genética de traumas e taras
que herdei de meus avos e meus antepassados,
a todo efeito de encosto, consagração, baptismo ou cruzamento,
feito na minha pessoa, em qualquer falsa religião.
Renuncio, todo espírito de maldição ou pragas
que meus pais, espíritas ou outras pessoas, invocaram sobre mim.
E renuncio, também a todos os remédios e passes espíritas,
água fluídica e maus olhados,
renuncio a todos os trabalhos e despachos que rogaram sobre mim,
sobre a minha família e sobre o meu trabalho e meus bens.
Renuncio, todo efeito de defumação e benzimento,
e a todo espírito de contaminação do ambiente espírita,
materialista, ateu e imoral, em que eu vivo e trabalho.
Renuncio, a todos os objetos supersticiosos,
figas ou amuletos, budas … que trago comigo ou que tenho em casa.
Ordeno a todos os espíritos do mal,
dos quais o Senhor Jesus Cristo me libertou,
que se prostrem, de joelho, diante da Santa Cruz,
e Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Bendito, disponha deles.
E proíbo que volte a mim para me prejudicar.
Ó Maria, Nossa Senhora, ó Virgem Imaculada,
Concebida sem pecado original,
ó São José, esposo castíssimo da Virgem Santa Maria,
mãe de Deus e mãe nossa,
intercedei por mim, para que Jesus Cristo, o Senhor,
me envolva com o Seu amor,
me salve com o Seu Poder, e me lave com o Seu Sangue.
Que o Divino Espírito Santo habite em mim e me santifique.
Obrigado, Senhor Jesus, porque me libertastes,
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me perdoastes e me curastes com o poder do Vosso Santo Nome,
pelo Vosso Sangue e pela intercessão da Virgem Maria.
Senhor Jesus Cristo, neste momento,
eu Vos consagro todo o meu ser e ter,
o meu passado, o meu presente e o meu futuro,
a minha família e o meu trabalho
e Vos proclamo como meu único Deus e Senhor.
Amem, Amem, Amem, Aleluia, Glória …

Oração de quebra de maldição
Em nome do pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.
Satanás, levantamos nosso escudo da fé contra ti e te resistimos com a espada do Espírito Santo, a
palavra de Deus, que proclama o teu julgamento como falso deus, acusador e afligidor dos filhos do
Altíssimo.
Anunciamos que estão destruídas as tuas obras em nossas vidas e na vida de nossos familiares,
companheiros de equipe e servos dos ministérios...
Pelo poder do Sangue de Jesus Cristo (Sinal da Cruz), rejeitamos e quebramos todas as pragas
malignas, maldições, encantamentos, rituais, poderes psíquicos, obras de feitiçaria enviadas para derrotar ou
destruir nossas vidas e ministérios.
Resistimos a todos os poderes demoníacos enviados contra nós por quem quer que seja.
Ordenamos a todos os poderes do mal que voltem imediatamente para o lugar de onde vieram.
No nome de Jesus, abençoamos os que nos amaldiçoaram. Enviamos o Espírito Santo a eles, para que
os convença de seus pecados e os leve para Sua Luz e os envolva na misericórdia do Deus Vivo.
Assim seja, em nome do Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, Amém.
(Repetir 3 vezes)
Em nome de minha família, eu (falar seu nome completo), rejeito toda influência má que me foi
transferida por minha família.
Eu quebro todos os pactos, alianças de sangue, todos os acordos com o demônio, em nome de Jesus
Cristo (Sinal da Cruz).
(Repetir 3 vezes)
Eu coloco o Sangue de Jesus e a Cruz de Jesus entre cada geração minha. E em nome de Jesus (Sinal
da Cruz).
Eu amarro todos os espíritos de hereditariedade má de nossas gerações e ordeno que saiam em nome
de Jesus Cristo (Sinal da Cruz).
Pai, em nome de minha família, eu vos peço perdão por todos os pecados do espírito, por todos os
pecados da mente, e por todos os pecados do corpo.
Eu peço perdão para todos os meus ancestrais. Eu peço o vosso perdão, por todos aqueles que eles
magoaram de alguma forma, e aceito o perdão em nome de meus ancestrais, daqueles que os magoaram.
Pai Celestial, pelo Sangue de Jesus, hoje peço que leveis todos os meus parentes mortos , à luz do céu.
Eu agradeço, Pai celestial, por todos os meus parentes e ancestrais que vos amaram e vos adoraram, e
transmitiram a fé aos seus descendentes.
Obrigado Pai! Obrigado Jesus! Obrigado Espírito Santo! Amém.
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Oração de renúncia e libertação
Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Seu Sangue, pelas Suas Santas Chagas, pela intercessão da
Virgem Maria, de todos os Anjos e Santos de Deus e com a proteção de São Miguel Arcanjo…
…eu renuncio a satanás, a todas as suas obras e seduções; eu renuncio a lúcifer que é o príncipe das
trevas, pai de toda a mentira e a todos os demônios e espíritos impuros que lhes servem…
…eu renuncio ao espiritismo e a toda a sua malignidade;
…eu renuncio ao curandeirismo e tudo que está diretamente a ele ligado;
…eu renuncio a todo tipo de ocultismo e a toda forma de superstição;
…eu renuncio a todas as falsas filosofias e falsas religiões e seitas como a Nova Era e outras, que não
tem Jesus como único Mestre e Senhor;
…eu renuncio a todos os falsos racionalismos e todas as falsas teologias que mascaram as Sagradas
Verdades do Evangelho e atentam contra a fé;
…eu renuncio a tudo que ponha em dúvida a presença VIVA de Jesus na Sagrada Eucaristia, onde Ele
se encontra inteiro, em Corpo, Sangue, Alma e Divindade;
…eu renuncio a tudo o que ponha em dúvida o sacrifício real de Cristo na Santa Missa;
…eu renuncio a qualquer dúvida quanto a necessidade da confissão individual a um sacerdote;
…eu renuncio a tudo que magoe o Coração Imaculado da Mãe de Deus;
…eu renuncio a tudo que ponha em dúvida a autoridade de João Paulo II;
…eu renuncio a todo tipo de pecado, que fira a qualquer um dos mandamentos da Santa Lei de Deus
ou da Igreja;
Definitivamente, clara e conscientemente, com toda a força do meu coração ACEITO a Jesus Cristo,
como o meu Salvador, meu Rei e meu único Senhor e aceito a Virgem Maria, como minha querida Mãe e
Rainha;
Eu sou lavado pelo Sangue precioso de Nosso Senhor Jesus Cristo! Eu sou purificado pelo fogo
abrasador que vem do Espírito Santo;
Com o Amor de Jesus, quero PERDOAR a todos os que me ofenderam!
Com o Coração de Maria eu quero pedir PERDÃO a quem eu tenha prejudicado ou ofendido.Amém!

Oração para Libertar de Maldições
Senhor Jesus, creio que tu és o filho de Deus e o único caminho para Deus, que morreste na cruz por
meus pecados e por mim foste ressuscitado dos mortos. Eu creio que as reivindicações de satanás contra mim
estão canceladas em tua cruz.
Assim Senhor me submeto a Ti e me comprometo a servir-Te e a obedecer-Te e ,nesta base, eu tomo a
posição contra qualquer força maligna, que de alguma forma, tenha vindo a minha vida, por meus próprios
atos, quer por atos de minha família ou de meus antepassados ou de alguma coisa a mais que eu não saiba.
Onde quer que haja sombra na minha vida, de quaisquer força maligna, eu renuncio a elas agora; sejas elas na
minha vida de igreja, na minha vida de oração, todo e qualquer bloqueio, afetivo familiar, entre eu e meus
pais, avós, irmãos, primos, tios, tias, parentes; todo e qualquer bloqueio de amizades bloqueios de estudos e de
formação; bloqueios profissionais e financeiros; bloqueios de prosperidade e de forma laços familiar( seja no
namoro, noivado e casamento); renuncio a todo espirito de destruição familiar de separações, divorcio,
abandono do lar, seja por motivo torpe, adultérios, brigas e ciúmes.
Recuso-me a submeter a esta malignidade, e , no nome poderoso de Jesus, o filho de Deus, tomo
autoridade sobres todas as forças do mal que me atormentam, desligo-me delas e liberto-me totalmente do seu
poder, já entregando cada uma delas que me subjugava ao Senhor, colocando cada uma delas aos seus pés.
Peço agora e invoco o Espirito Santos de Deus a invadir o meu ser e a fazer toda a libertação me
desligamento do mal em minha vida, inteira e realmente, como somente o Espírito de Deus pode fazer, e já
ocupando cada espaço vazio com os dons e carisma, que todo meu pensamento , os meus sentidos, vontade e
desejo sejam preenchidos no amor de Deus, tudo isto Senhor eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amem!
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Oração de renúncia do Espiritismo
Pai, em Nome do Senhor Jesus Cristo, que é o meu Único Senhor e Salvador, venho de livre e
espontânea vontade pedir perdão dos pecados praticados pelos meus antepassados e os meus próprios, feitos
no tempo da ignorância (citar o que praticou) crendo que após esta confissão, serei perdoado de todos os meus
pecados, como declara a Tua Palavra em l João 1:9; e que o Senhor não imputa os pecados do tempo da
ignorância, mas quer que todos venham arrepender-se.
Em Nome de Jesus Cristo, rejeito e anulo todos os poderes das trevas, que vieram através das práticas
de ..................;, do uso de ..................... das participações de..................... , e digo a todas as entidades
espirituais do mal, que eu as rejeito e as amarro juntas e ordeno-as que saiam de minha vida, (da casa, da
família), pois coloco o Sangue do Senhor Jesus Cristo entre vocês e a minha nova vida. Em Nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo, Amém!
(Deve-se citar, de preferência, cada envolvimento, oferendas, banhos e os nomes dos guias que trabalhou).

Visita ao Santíssimo Sacramento
V. Graças e louvores se deem a todo o momento.
R. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória (3 vezes)
Comunhão espiritual: Eu quisera, Senhor, receber-Vos com aquela pureza, humildade e devoção
com que Vos recebeu Vossa Santíssima Mãe, com o espírito e o fervor dos Santos.

Visita ao Santíssimo Sacramento - II
Creio, meu Jesus, que estais realmente presente aqui no Santíssimo Sacramento do Altar.
Amo-Vos sobre todas as coisas e desejo receber-Vos na minha alma.
Mas como agora não Vos posso receber sacramentalmente, vinde, pelo menos espiritualmente, ao meu
coração.
Como se já Vos tiver recebido, abraço-Vos e me uno todo a Vós.
Não permitais, Senhor, que nunca me separe de Vós. Amem.

Oração para desligar-se da maçonaria
Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, eu venho diante do Teu Trono de Graça e
Misericórdia; e me cubro com o Seu Sangue, como toda a minha família, para fazer esta oração.
Declaro, Efésios 6:10-17 que diz: "sou fortalecido no Senhor e na força do Seu poder.
Revisto-me de toda armadura de Deus, para poder permanecer firme contra as ciladas do Diabo; pois
não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra
os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes.
Portanto tomo toda armadura de Deus, para que eu possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo,
permaneça firme.
Estou, pois, firme, tendo cingido o meu lombo com a verdade, e vestido à couraça da justiça, e
calçados os meus pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual
posso apagar todos os dardos inflamados do Maligno. Tomo também o capacete da salvação, e a espada do
Espírito, que é a palavra de Deus".
Peço perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo, por ter aceitado e me envolvido na Maçonaria, por
causa da minha total ignorância, por ter aprovado a Ciência Maçônica e o ocultismo que a envolve, como
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também de ter participado de ritos maçônicos, dos juramentos para alcançar os devidos graus, por ter feito
o(s) contrato(s) no mundo espiritual com Satanás e sua hoste maligna.
Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus, quero pedir perdão, pelo envolvimento dos meus
antepassados na Maçonaria, pois hoje sei que é uma maldição sobre a minha vida e da minha família.
Contudo, na posição de filho(a), eu reivindico junto ao Trono de Deus-Pai, de que Jesus Cristo se fez
maldição, carregou todas as enfermidades, as dores, portanto, valendo-me do direito e de que a Tua Palavra é
verdadeira, conforme Is 53:4, declaro quebradas e desligadas todas as forças e influências espirituais das
trevas em minha vida, na minha família e sobre os meus descendentes em Nome do Senhor Jesus Cristo.
Coloco o poderoso sangue do Senhor Jesus entre o meu passado e a minha vida presente, e é neste
precioso nome que eu agradeço. Amém!
(O câncer é uma das maldições que provêm de Belzebú [ou Baphomet] - príncipe da Maçonaria.
Orar quebrando os poderes dessa enfermidade, apropriando-se de -ls.53:4,5).

Renúncia a Satanás
Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador, renuncio a Satanás, Belzebu,
espírito de morte e toda a sua hoste maligna, como também os poderes da maçonaria sobre a minha vida e
família.
Proíbo qualquer ataque físico, mental, emocional em mim, na minha família. Eu repudio e desligo os
poderes de todas as Ciências Ocultas, como os "Iluminados do Avinhão, Rosa-Cruzes, Teosofia Cristã e
Martinistas"; e também de todos os elementos desta Ciência Secreta como: símbolos, figuras, ritos, lendas,
utensílios, palavras de passe hebraica e latinas, sinais, decorações e joias, as flâmulas, consagrações,
linguagem escrita e secreta.
Desfaço-me de todos os objetos adquiridos por mim e pelos meus antepassados, em nome de Jesus
Cristo e proíbo de desmaterializar qualquer livro ou objeto que esteja guardado ainda comigo.
Pai, eu te peço que envie anjos designados por Ti, para buscar o contrato assinado por mim (ou pelos
meus antepassados), diante do trono de Satanás, desfazendo-o totalmente em Nome de Jesus Cristo, e agora
eu coloco o Seu Sangue, o poder de Sua morte na cruz do Calvário, da Ressurreição e do Espírito Santo entre
o meu passado e minha vida hoje.
Declaro Colossenses 2:10-15 - "Em Jesus estou aperfeiçoado. Ele é Ô cabeça de todo principado e
potestade. Nele, também fui circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da
carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado, juntamente com Ele, no batismo, no qual
igualmente fui ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que O ressuscitou dentre os mortos....me deu vida
juntamente com Cristo, perdoando todos os meus delitos; tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra
mim e que constava de ordenanças, o qual me era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz;
e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz".
Eu renovo os meus votos diante de Ti, confessando que és o meu Senhor, o único Deus, a Quem amo e
sirvo, torno-me Teu servo e fazer somente a Tua vontade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
l Jo. 3:8 - "Filhinhos, ninguém vos engane; quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo;
quem comete pecado é do Diabo; porque o diabo peca desde o princípio.
Para isto o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo".
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Oração para Quebrar Votos Íntimos
Pai Celestial, derrama teus Espírito Santo sobre mim. Revela-me quaisquer voto íntimo que eu possa
Ter feito na minha vida. Senhor em muitos momentos de minha vida, por causa de diversas situações,
desespero, tristeza , decepções, solidão, medo, insegurança, deixei de acreditar nas tuas palavras, nas tuas
graças e no teu poder. No meu desespero, acabei criando para mim votos íntimos, e sei que este votos tanto o
Senhor respeita a minha vontade, como o inimigo, satanás , usa dele para me fazer sofrer.
Senhor quero agora Te apresentar e renunciar a cada um deles ( fale cada voto que você colocou em
sua vida… a exemplo: de nunca mais gostar de ninguém, não mais casar, de não ter sorte , de não ser amado,
de não amar mais ninguém, de não mais chorar por ninguém, de não mais rezar e ir a igreja, de não mais
perdoar as pessoas que me feriram, de não ter filhos(a), de ser azarado, de ser mal, de fazer as pessoas que te
ama sofrer, de não conseguir estudar, de que Deus não gosta de você, nada na minha vida da certo, sou um
rejeitado, só vejo sofrimento em minha vida, só vejo coisas ruim, meu emprego não presta, meu salário é uma
miséria, minha casa é ruim, só ando mal acompanhado, não gosto de mim( das minha mãos, cabelos, pés,
olhos, boca, rosto, altura, cor,), não gosto de meu bairro, da minha rua, dos meus objetos, bens materiais.
Senhor Jesus Cristo, em Teu Santo nome, eu quebro e desfaço todo esses votos íntimos.
Rejeito cada um deles. Entrego todos eles a Ti . Livra-me deles e lava-me com teu sangue e me liberte
deste jugo.
Senhor Jesus, dá-me a graça e força para chorar de novo, para amar de novo, para namorar novamente
ou casar, para Ter filhos, para Ter amizades, para falar com as pessoas que nunca mais falaria, para perdoar
quem me ofendeu, para dirigir de novo carros, para rezar de novo, ir a igreja, a cada voto que eu tinha
dito(fale cada um deles refazendo a graça de viver cada situação de novo)…caia por terra e não me bloqueia
mais e que o inimigo não use mais isto contra mim….
Obrigado Jesus, por me libertares. Por favor, dá-me a graça e a força para confiar em Ti e não mais
fazer votos. Amém.

Quebrar o triângulo invisível
As orações (1 e 2) são para aqueles que estiveram dentro das práticas do Movimento Nova Era, tais
como: Yoga, Meditação Transcendental; desenvolveram poderes da mente (Mind Control, Mind Power),
Levitação, Hipnotismo, Pirâmides, Sonoterapia, os que abriram os Chakras, contatos com OVNIS, etc.
(Coloque o óleo de unção na testa e na mão direita (dorso), pois a unção quebra o jugo -ls.10.-27).
Triângulo maligno que está na testa e na mão direita, eu quebro todos os poderes e ligações espirituais
no Nome do Senhor Jesus, e coloco no lugar o Espírito do Senhor e o verdadeiro arrependimento para a sua
alma.
Triângulo que seca a alma, ordeno que desapareça sob o poder do Sangue de Jesus Cristo, queimo
qualquer resquício com o Fogo do Espírito Santo, para que haja libertação total da mente, das emoções e dos
sentimentos (citar o nome da pessoa).
Sejam fechados com este óleo, todos os pontos de contato com o mundo espiritual das trevas.
"As armas da minha (nossa) milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas
(emocional ou sentimental), anular sofismas (raciocínios e pensamentos) e toda altivez que se levante contra o
conhecimento de Deus, e levo(amos) cativo todo pensamento à obediência de Cristo" em Nome do Pai, do
Filho e Espírito Santo. Amém!
Ore com a pessoa, para que Deus derreta o coração de gelo, quebrando a cápsula de insensibilidade
que se formou em torno da pessoa, e declare um coração novo, cheio do amor de Deus, de quebrantamento e
humildade diante do Senhor.
Preencha todas as áreas com as Palavras de Deus. (Ex: Is 11:2; l Co.13).
Após o término destas orações, faça novamente a confissão junto com a pessoa, de que Jesus Cristo é o
seu Salvador e Senhor, conforme Rm 10:9,10.
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Ato de Adoração e Reparação
Eu vos adoro com profundo respeito, meu Jesus, no Santíssimo Sacramento; reconheço-vos por
verdadeiro Deus e homem; e tenho a intenção de suprir com este ato de adoração, a frieza de tantos cristãos ao
passarem diante de vossas igrejas e, às vezes, mesmo diante de vosso sagrado tabernáculo, em que vos dignais
estar a toda hora, desejando, com impaciência amorosa comunicar-vos com vossos fiéis - nem ao menos vós
saúdam! E com sua indiferença se mostram como os hebreus no deserto, nauseados deste maná celeste! Eu
vos ofereço o preciosíssimo Sangue que derramastes da chaga de vosso pé esquerdo, em reparação de tão
insuportável tibieza; e, encerrando-me espiritualmente nesta Sagrada Chaga, peito mil e mil vezes:
Graças e louvores sejam dados a todo o momento! Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.
Eu vos adoro com profundo respeito, meu Jesus. Reconheço-vos presente no Santíssimo Sacramento, e
tenho a intenção de repara a ingratidão de tantos cristãos que vendo-vos sair a visitar os pobres enfermos, para
ser o seu conforto e consolação na grande viagem para a eternidade, vos deixam passar sem acompanhar-vos e
apenas se dignam a fazer um ato de externa adoração. Eu vos ofereço, em reparação de tamanha frieza, o
preciosíssimo Sangue que derramastes da chaga de vosso pé direito, e, encerrando-me espiritualmente nesta
Sagrada Chaga, repito mil e mil vezes:
Graças e louvores sejam dados a todo o momento! Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.
Eu vos adoro com profundo respeito, meu Jesus, verdadeiro Pão da vida eterna; e com este ato de
adoração tenho a intenção de compensar as muitas feridas que vosso Coração sofre, todos os dias pela
profanação das igrejas, onde vos dignais estar debaixo das espécies sacramentais, para ser adorado e amado
por vossos fiéis. Eu vos ofereço, em reparação de tantas irreverências, o preciosíssimo Sangue que
derramastes da chaga de vossa mão esquerda, e, encerrando-me espiritualmente nesta Sagrada Chaga, repito
mil e mil vezes:
Graças e louvores sejam dados a todo o momento! Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.
Eu vos adoro com profundo respeito, meu Jesus, Pão da vivo descido dos céus; e tenho a intenção de
reparar com este ato de adoração, tantas e tão repetidas irreverências que cada dia cometem vossos fiéis ao
assistirem a Santa Missa, na qual por excesso de amor, renovais, de modo incruento, o mesmo Sacrifício que
consumastes no calvário, para a nossa salvação. Eu vos ofereço, em reparação de tanta ingratidão, o
preciosíssimo Sangue que derramastes da chaga de vossa mão direita, e, encerrando-me espiritualmente nesta
Sagrada Chaga, reúno minha vós às vozes dos Anjos que, em adoração, vos rodeiam, dizendo, juntamente
com eles:
Graças e louvores sejam dados a todo o momento! Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.
Eu vos adoro com profundo respeito, meu Jesus, verdadeira vítima de expiação por nossos pecados; e
vos ofereço este ato de adoração em compensação dos sacrilégios e ultrajes que recebeis de tantos cristãos,
que se atrevem até ir receber-vos na Santa Comunhão tendo a sua alma em pecado mortal!Eu vos ofereço, em
reparação de tão abomináveis sacrilégios, as últimas gotas de vosso preciosíssimo Sangue que derramastes da
chaga do lado, e, encerrando-me nesta Sagrada Chaga, eu vos adoro, bendigo e amo, repetindo, em união com
todas as almas devotas do santíssimo sacramento:
Graças e louvores sejam dados a todo o momento! Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.
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Quinze Minutos em Companhia de Jesus Sacramentado
Jesus:
Meus filhos e minhas filhas, não é preciso saberes muito para muito me agradares, basta que ames
muito.
Fala-me, pois, aqui, com singeleza, como falarias com o mais familiar de teus amigos, como falarias a
tua mãe, como falarias com teu irmão.
Precisas fazer em favor de alguém uma súplica qualquer?... Dize-me o seu nome, quer seja o de teus
pais, quer de teus irmãos e amigos; dize-me o que gostarias que Eu fizesse por eles... Pede muito, muito; não
receies pedir-me, gosto muito dos corações generosos, que chegam a esquecer de certo modo as necessidades
próprias para atender às alheias. Fala-me, assim, com simplicidade, com clareza dos pobres a quem quiseres
consolar; dos doentes a quem vês padecer, dos transviados que almejas tornem ao bom caminho; dos amigos
ausentes que desejarias ter outra vez perto de ti. Dize-me por todos uma palavra, palavra de dedicação e
fervorosa.
Lembra-te que prometi escutar a súplica que saísse do coração; e não sairá do meu coração o pedido
que me fizeres pelas pessoas que teu coração mais especialmente ama?
E para ti não precisas de alguma graça? Faze-me, se quiseres, uma lista de tuas necessidades e vem lê-la na
minha presença. Dize-me francamente que sentes orgulho, falsa delicadeza, amor à sensualidade e ao regalo;
que és, talvez, egoísta, inconstante, negligente... e pede-me em seguida, que venha ajudar-te nos esforços,
poucos ou muitos, que fazes para livrar-te de tais misérias.
Não te envergonhes, pobrezinho! No céu há tantos e tantos justos, tantos Santos de primeira ordem,
que tiveram esses mesmos defeitos! Pediram com humildade, e a pouco e pouco viram-se livres deles.
Também não receies pedir-me bens do corpo e de entendimento: saúde, memória, sucesso feliz em teus
trabalhos, negócios ou estudos...
Tudo isso posso dar-te, e o dou o desejo que me peças, enquanto se não opuser à tua santificação,
senão que a favorecer!...
Tens entre mãos alguns projetos? Conta-me os miudamente. Que te preocupas? De que desconfias? O
que desejas? Que poderias Eu fazer por teus irmãos, por tuas irmãs, por teu amigo? Por teu superior, por teu
pai, por tua mãe? Que desejarias tu fazer por eles?
E por Mim, não sentes desejo da minha glória? Não gostarias de fazer o bem aos teus próximos, aos
teus amigos, a quem muito amas, e que vivem talvez esquecidos de Mim? Dize-me que é que hoje atrai
particularmente a tua atenção, que é que mais vivamente almejas, com que meios contas consegui-lo.
Dize-me se não te sucedeu bem, e Eu te direi a causa do mau sucesso. Não quererias interessar-me em
teu favor?
Sou, meu filho, dono dos corações, e docemente os levo, sem prejuízo da sua liberdade, por onde me
apraz. Estás talvez triste ou de mau humor? Conta-me, conta-me, alma desconsolada, as tuas tristezas muito
miudamente. Quem te desprezou? Chega perto do meu coração, que tem bálsamo eficaz para as feridas do teu.
Conta-me, e acabarás em breve por dizer-me, que à semelhança minha, perdoas tudo, esqueces tudo, e
em troca receberás a minha bênção generosa.
Temes, por ventura? Sentes em tua alma aquelas vãs melancolias, que embora sejam injustificadas não
deixam de ser bem angustiosas? Lança-te nos braços da minha providência. Estou contigo, aqui a teu lado me
tens; vejo tudo, ouço tudo: nem um momento ficas desamparado.
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Sentes desprezo da parte das pessoas, que antes te amavam, e vivem agora esquecidas e apartadas de
ti, sem que lhes tenhas dado o menor motivo? Roga por esta tua necessidade; Eu farei que voltem a ti, se não
servirem de obstáculo à tua santificação.
E não tens talvez alegria alguma a comunicar-me? Por que é que não me fazes partilhar dela, como
bom amigo?
Conta-me o que desde ontem, desde a última visita que me fizeste, consolou e fez sorrir o seu coração.
Talvez tiveste agradável surpresa; acaso viste dissipados negros receios; talvez recebestes boas notícias, uma
carta, mais um sinal de amor, vencestes uma dificuldade, saíste de um perigo... Fui Eu que te procurei isso.
Porque não me mostras por isso tua gratidão, e me dizes carinhosamente como um filho a seu pai:
“Agradecido, meu Pai, muito agradecido.” A gratidão atrai novos benefícios, porque ao benfeitor agrada verse correspondido.
Também não tens alguma promessa a fazer-me? Leio, bem o sabes, no fundo do teu coração; aos
homens engana-se facilmente, a Deus não, fala-me, pois com toda a lealdade. Tens firme resolução de não
tornar a exporte àquela ocasião de pecado? De não ler aquele livro, que exaltou a tua imaginação? De não
tratar mais com aquela pessoa, que turbou a paz do teu espírito?
Tornará a ser brando, doce amável e condescendente com aquele a quem, porque te melindrou, olhaste
até agora como inimigo?
Agora, meu filho, volta às tuas ocupações, ao teu ofício, à tua família, ao teu estudo... Mas não te
esqueças dos quinze minutos de agradável conversa, que tivemos, Eu e tu, na solidão do santuário. Guarda,
quando puderes, silêncio, modéstia, recolhimento, resignação e caridade com o próximo. Ama a minha Mãe,
que também é tua, a Santíssima Virgem...; e amanhã torna outra vez o coração mais amoroso ainda, mais
dedicado ao meu serviço; no Meu acharás cada dia novo amor, novos benefícios, novas consolações.
Salve Rainha...

EXORCISMO
Extraído do ritual publicado por ordem de Leão XIII. Todo aquele que recita este exorcismo,
pondo em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a
sociedade. Privadamente, pode ser rezado por todos os simples fiéis (homens, mulheres e jovens).
Pode ser rezado todos os dias, na Igreja, nas casas e nas ruas, individualmente, ou melhor,
duas ou três pessoas reunidas.
Aconselha-se a rezá-lo em casos de discórdia de família, de partidos, de cidades; dos
blasfemadores, dos pecadores, para sua conversão; onde se praticou o espiritismo; para obter boa
solução nos negócios; para a escolha do próprio estado; pela conservação da fé na própria família
ou paróquia; pela santificação de si mesmo e dos próprios queridos.
É poderoso nos casos de doença, de intempéries, para obter uma boa colheita, para
destruição dos insetos nocivos aos campos, etc.
Satanás é um leão furioso que ronda sempre em volta de nós para nos devorar. Este
exorcismo tem o poder de o afastar.
Eis porque o Papa quis que fosse publicado e rezado.
Repita-se muitas vezes, todos os dias, até conseguir as graças que desejamos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
Em nome de Jesus Cristo, Nosso Deus e Senhor, com a intercessão da Imaculada Virgem,
Maria Mãe de Deus, de São Miguel Arcanjo, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, de todos os
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santos, nós empreendemos a batalha para afastar com insistência os ataques e as emboscadas do
demônio.
SALMO:
(Reza-se de pé e onde existe a ✞ fazer o sinal da cruz com a mão sem
pronunciar as palavras)
Surja o Senhor e sejam dispersos os seus inimigos e fujam da presença d’Ele aqueles que
O odeiam. Desvaneçam como se desvanece o fumo e como se derrete a cera do lume, assim
pereçam os pecadores diante do rosto de Deus.
V/ Eis a Cruz do Senhor, fugi potências inimigas.
R/ Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de David.
V/ Que a Tua misericórdia, Senhor, seja sobre nós.
R/ Como nós esperamos em Ti.
Nós te exorcizamos, espírito imundo, potência satânica, invasão infernal, reunião e seita
diabólica; em nome e poder de Nosso Senhor Jesus ✞ Cristo, sejas desarreigado da Igreja de
Deus e das almas resgatadas pelo Precioso Sangue do Divino Cordeiro ✞Desde este momento
não te atrevas mais, pérfida serpente, a enganar o gênero humano, perseguir ✞ a Igreja de Deus e
sacudir e joeirar como trigo os eleitos de Deus.
Manda-te o Deus Altíssimo, ao qual, na tua grande soberba, presumes ser semelhante.
Manda-te o Deus Pai ✞, manda-te Deus Filho ✞, manda-te Deus Espírito Santo ✞
Manda-te o Cristo, Verbo Eterno de Deus feito carne ✞, que para salvação da nossa
progênie perdida, por tua inveja se humilhou e se tornou obediente até à morte.
Manda-te o sinal sagrado da Cruz ✞ e o poder de todos os mistérios da nossa fé cristã.
Manda-te a Poderosa Mãe de Deus, a Virgem Maria ✞, que desde o primeiro instante da
sua Imaculada Conceição pela sua humildade esmagou a tua cabeça orgulhosa.
Então, dragão amaldiçoado e toda a legião diabólica, nós te esconjuramos, pelo Deus ✞
vivo, pelo Deus ✞ verdadeiro, pelo Deus ✞ Santo: cessa de enganar as criaturas humanas e de
derramar sobre elas o veneno da condenação eterna; cessa de danificar a Igreja e armar laços à
sua liberdade. Vai-te embora Satanás, inventor e mestre de enganos, inimigo da salvação do
homem. Cede o lugar a Cristo, cede o lugar à Igreja.
Humilha-te debaixo da Mão Poderosa de Deus, treme e foge à invocação feita por nós do
Santo e Terrível Nome de Jesus, que faz tremer o Inferno, e ao Qual as Virtudes dos Céus, as
Potestades e as Dominações estão submissas e que os Querubins e os Serafins louvam
incessantemente dizendo: << Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus dos Exércitos.>>
Ó Coração Eucarístico de Jesus, por aquela Chama de Amor na qual ardestes no momento
solene no qual Vos dáveis todo a nós na Santíssima Eucaristia, humildemente Vos suplicamos que
Vos digneis a livrar-nos poderosamente e a guardar-nos incólumes de todo o poder, laço, engano e
malvadez dos espíritos infernais. Assim seja.
JACULATÓRIA
Ó Coração Eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de
Satanás. (Aspergir, se pode, o lugar com água benta).
(Propague-se esta oração. É poderosa. Faça-se a experiência. Onde existe a ✞ fazer o sinal da
cruz com a mão sem pronunciar as palavras).
(Com aprovação eclesiástica).
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Cerco De Jericó
Vinde, Espírito Santo:
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor.
V. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado.
R. E renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus, que instruís os corações de Vossos fiéis com a Luz do Espírito Santo, fazei que apreciamos
retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor
Nosso. Amém.
- Abri Senhor os nossos lábios e a nossa boca anunciará vosso louvor. Vinde ó Deus em nosso auxilio.
Senhor apressai-nos em socorrer-nos.
CREIO:
Creio em Deus Pai Todo Poderoso, criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu
aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Efésios 6, 10-20:
Finalmente fortaleçamos nos no Senhor, pelo seu soberano poder.
Revistamo-nos da armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do demônio.
Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra
os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal (espalhadas) nos ares.
Tomemos, portanto, a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus e mantermos nos
inabaláveis no cumprimento do nosso dever.
Fiquemos alerta, à cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados
de prontidão para anunciarmos o Evangelho da paz.
Sobretudo, abraçamos o escudo da fé, com que possamos apagar os dardos inflamados do Maligno.
Tomemos, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a Palavra de Deus.
Intensifiquemos as nossas invocações e súplicas.
Oremos em toda circunstância, pelo Espírito, no qual persevera em intensa vigília de súplica por todos os
cristãos.
E oremos também por nós, para que nos seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual
somos embaixadores, prisioneiros.
E que saibamos apregoá-lo publicamente, e com desassombro, como é o nosso dever!
II Cor 10, 3-7:
Porque, ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne.
Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas, em Deus, capazes de arrasar fortificações.
Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos
todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo.
Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência.
Julgais as coisas pela aparência! Quem se gloria de pertencer a Cristo considere que, como ele é de Cristo,
assim também nós o somos.
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Salmo 90:
Nós, que habitamos sob a proteção do Altíssimo, que moramos à sombra do Onipotente, dizemos ao Senhor:
Sois nosso refúgio e nossa cidadela, nosso Deus em quem confiamos.
É ele que nos livrará do laço do caçador e da peste perniciosa.
Ele nos cobrirá com suas plumas; sob suas asas encontraremos refúgio.
Sua fidelidade nos será um escudo de proteção.
Não temeremos os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas
trevas, nem o mal que grassa ao meio-dia.
Caiam mil homens a nossa esquerda e dez mil a nossa direita: não seremos atingidos. Porém, veremos com
nossos próprios olhos, contemplaremos o castigo dos pecadores, porque o Senhor é nosso refúgio.
Escolhemos, por asilo, o Altíssimo.
Nenhum mal nos atingirá, nenhum flagelo chegará a nossa tenda, porque aos seus anjos ele mandou que nos
guardem em todos os nossos caminhos.
Eles nos sustentarão em suas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra.
Sobre serpente e víbora andaremos, calcaremos aos pés o leão e o dragão.
Pois que se uniu a mim, Eu os livrarei; e os protegerei, pois conhecem o meu nome.
Quando me invocarem eu os atenderei; na tribulação estarei com eles.
Hei de livrá-los e os cobrirei de glória.
Serão favorecidos de longos dias, e mostrar-lhes-ei a minha salvação.
Lucas 1, 46-55: Magnificat
“ Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para
sua pobre serva.
Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas
aquele que é poderoso e cujo nome é Santo.
Sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço:
desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes.
Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos.
Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de
Abraão e sua posteridade, para sempre".
Oração: Derrubando as Muralhas
Deus Pai, em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, peço-vos que o
poder que deste para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó, seja dado a mim e aos que fazem esta
oração.
Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas de pragas, proferidas por boca ou por contaminação, em
relação a nossos antepassados e nos dias de hoje;
Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas das maldições vindas de nossos antepassados e nos dias
de hoje; Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas, do egoísmo, do ciúme, dos vícios;
Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas de brigas, contendas, intrigas, desentendimentos,
dissoluções de casamento, de família e de todos os tipos de desunião;
Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades
nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem;
Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer,
leucemia, depressão e AIDS, dependência do álcool, prostituição e homossexualismo;
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Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas dos maus pensamentos, iluminações, astúcia de satanás, sejam
das origens que forem;
Senhor Jesus, peço-vos que quebre toda ação de satanás, em nossa vida espiritual e faça com que sejamos
totalmente renovados pelo seu Sangue;
Senhor Jesus, peço-vos que quebre todo o ocultismo em nosso passado e agora, seja ele magia, sortilégio,
dependência, pacto, oferendas e consagrações a entidades malignas e espirituais, sejam das origens que forem;
Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas que impedem a obra de Deus em nossa vida.
Senhor Jesus, entregamos nossas vidas a Ti, para que sejas glorificado e que haja um Pentecostes em nós.
Acreditamos na vitória que é nossa. AMÉM.
Salmo 67:
"Levanta-se Deus, eis que se dispersam seus inimigos e fogem diante dele os que o odeiam.
Eles se dissipam como a fumaça, como a cera que se derrete ao fogo. Assim perecem os maus diante de
Deus". ( vs. 2,3 )
Salmo 34:
"Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei meus adversários. Sejam confundidos e envergonhados os
que odeiam a minha vida; recuem humilhados os que tramam minha desgraça. Sejam como a palha levada
pelo vento, quando o anjo do Senhor vier acossá-los. Torna-se tenebroso e escorregadio o seu caminho,
quando o anjo do Senhor vier perseguido. Porquanto sem razão me armaram laços; para perder, cavaram um
fosso sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína. Apanhe-os a rede por eles mesmo preparada; caiam
eles próprios na cova que abriram. Então a minha alma exultará no Senhor, e se alegrará pelo seu auxílio"
(vs.1.4-9).
Levanta-se Deus:
"Levanta-se Deus, intercedendo a Bem aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas
as milícias celestes e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que odeiam, em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo". Amém.
V: Eis a Cruz do Senhor, fugi potências inimigas.
R: Venceu o Leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi.
V: Venha a nós Senhor a Vossa misericórdia;
R: Como esperamos em vós.
V: Senhor, escutai a minha oração
R: E chegue até vós o meu clamor.
Oração a São Miguel Arcanjo:
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio.
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no
inferno a satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém!
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Assim como era no principio agora e sempre. Amém.
Oração:
Seja quebrado, destruído, todo o poder de satanás e de seus anjos rebeldes sobre estas intenções:
( Colocar intenções )
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Seja destruído, exterminado, neutralizado todo poder do príncipe das trevas, perseguindo, prejudicando,
escravizando, dominando nossas vidas; desejando nossa ruína espiritual, material; semeando ódio, mágoa,
desentendimento, orgulho, fofoca, julgamento.
Seja destruído, exterminado, neutralizado todo espírito de desunião nos nossos lares, pois provocam discórdia,
ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca, julgamento.
Seja também queimado, destruído, desmanchado, todo e qualquer trabalho, despacho feito, escrito ou
pronunciado contra nossas vidas.
Seja destruído, exterminado, neutralizado todo o nosso conhecimento anterior e atual sobre espiritismo,
ocultismo, quimbanda, umbanda, mesa branca, mesa negra, rosa cruz, mens sana, seicho-no-iê, numerologia,
gnose e demais superstições.
Seja também queimado, exterminado, destruído e eliminada, todas as moléstias, dores no corpo, problemas
mentais, físicos e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossa família, inclusive a rejeição de
gestação.
Seja queimado, aniquilado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós provocando discórdia,
opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, inveja, ódio, rebeldia, egoísmo,
desentendimento. Agora e para todo o sempre. AMÉM.
Josué Cap 6 : A Conquista de Jericó:
Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor
disse a Josué: “ Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros.
Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra: contornai toda a cidade, uma vez.
Assim farás durante seis dias.
Sete sacerdotes, tocando sete trombetas, irão adiante da arca.
No sétimo dia dareis sete vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes à trombeta.
Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a
muralha da cidade desabará.
Então o povo tomará (de assalto) a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte”.
Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse lhes:
“Levai a arca da aliança, e sete sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas.”
E disse em seguida ao povo:
“Avante! Dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor.”
Logo que Josué acabou de falar, os sete sacerdotes, levando as sete trombetas, retumbantes, puseram-se em
marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos; e a arca da aliança do Senhor os seguiu.
Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e à retaguarda seguia a arca; e
durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas.
Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo:
“Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos
disser: Gritai! Então clamareis com força ”
A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retomaram ao acampamento para ali passar a noite.
Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor.
Os sete sacerdotes, levando as sete trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a
trombeta durante a marcha.
Os guerreiros precediam-nos, e à retaguarda seguia a arca do Senhor.
E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha.
Deram volta à cidade uma vez, no segundo dia, e voltaram ao acampamento.
O mesmo fizeram durante seis dias.
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Mas, ao sétimo dia, levantando- se de madrugada, deram volta à cidade sete vezes, como nos dias
precedentes: esse foi o único dia em que fizeram sete vezes à volta.
Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na sétima volta, Josué disse ao povo:
“Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, como tudo o
que nela se encontra; exceção feita somente a Raab, a prostituta, que terá a sua vida salva com todos os que se
encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado.
Mas guardai-vos (de tocar) no que é votado ao interdito.
Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria
uma catástrofe.
Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do
seu tesouro.” O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas.
E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor.
A muralha desabou.
A multidão subiu à cidade, sem nada diante de si.
Tomaram a cidade e votaram-na ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava, homens,
mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos dois homens
que tinham explorado a terra:
“Entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence.”
Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia,
toda a sua parentela e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel.
Queimaram a cidade com tudo que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que
foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor.
Josué conservou a vida de Raab, a prostituta, bem como a da família de seu pai e a de todos os seus, de sorte
que ela habitou no meio de Israel até este dia, por que ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar
Jericó. Então proferiu Josué este juramento:
“Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó! Será ao preço do seu
primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será à custa do último de seus filhos, que lhe porá as
portas! ” O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra.
(No sétimo dia leia "Josué Cap 6" sete vezes).
Ao encerrar a oração do Cerco, faça um grande Louvor agradecendo a Jesus, de preferência no Sacrário diante
do Santíssimo Sacramento.
"Tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e ser- vos á dado. ( Mc.11 ,24 ).
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ORAÇÃO DO DEPENDENTE QUÍMICO

Jesus Querido, Jesus amado,
Ofereço-te Senhor, todas as pessoas,
Meninos e meninas, pessoas adultas e idosas,
Que estão envolvidas, viciadas com álcool, fumo e drogas.
Meu Senhor e meu Deus,
Coloco agora, neste instante essas pessoas
No teu sacratíssimo coração.
Peço-te meu senhor, para tocar no coração, na alma e dar um rumo
Com toda a tua graça e teu poder, transformando a vida e o interior
Dessas pessoas carentes do teu amor, vazias de si mesmo
Para que o encardido, o mal, o demônio do álcool, do fumo,
Das drogas, da prostituição e da violência,
Não tenham mais poder contra teus filhos amados.
Que você Senhor, derrube, esmague, destrua e liberte
Esta chaga terrível de um jovem ou menino, adulto ou idoso, homem ou mulher
Que se sente dominado, perdido, sem vontade de resistir e de viver.
Quero agora Senhor, clamar o teu coração chagado, que jorra sangue e água
Que cure e restaure todas as áreas da vida dessas pessoas perdidas de sua
Dignidade, caídas, desvalidas e cansadas de viver,
Destruídos e destituídos de tudo e de toda condição física,
Psíquica, mental, emocional e moral.
Senhor Jesus, eu te peço, toca o coração e a alma
Das pessoas atormentadas por seus entes perdidos.
Manda Senhor teu sopro abrasador e curador,
Derrama tua bênção sobre esses filhos para que possam reagir
Com muita força sabendo que podem encontrar a paz em você.
Que essas pessoas que agora livres e libertas pelo teu sangue redentor,
Tornem-se construtores de paz, esperança e amor.
Que o mundo possa ser melhor com essas pessoas hoje recuperadas.
Obrigado Senhor.
( Afonso Silva )
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AFONSO SILVA ( Painho )
Nasceu em Brusque, Santa Catarina no dia 14 de Abril de 1963 num domingo de Páscoa. Afetado por
um medicamento chamado Talidomida dado pelo médico de sua mãe durante a gravidez, nasceu com
diminuição de seus membros superiores e inferiores, mas que não o impediu de realizar grandes coisas em sua
vida.
Afonso, é formado pela Universidade Federal de Santa Catarina em Pedagogia, com especialização em
Orientação Educacional e como professor, lecionou em vários colégios e escolas do estado.
Escreve poesias desde criança. Chegou a escrever um livro de poesias chamado: Massa Jovem. Tem
mais seis livros prontos para serem publicados. Participou de vários concursos literários os quais ganhou
alguns prêmios e destacamos o Concurso Literário dos 196 anos do aniversário do município de Palhoça, onde
na categoria de poesia tirou o primeiro lugar - Prêmio Manoel dos Santos Lostada, em 31 de julho de 1989.
Destacam em suas obras: Ausência, Renascer, Charada nominal, Visão...
Na juventude, Afonso foi catequista, participou de grupo de jovens católico, foi Ministro
Extraordinário da Eucaristia e atuou como palestrante no Secretariado de Pastoral da Juventude de Palhoça
desde 1984 por nove anos. Depois foi pregador e membro da Renovação carismática Católica em Santa
Catarina dando início ao Projeto Marcos em Florianópolis. Foi coordenador por 4 anos de Grupo de Oração
da RCC.
Trabalhou por nove anos com dependentes químicos, alcoólatras, portadores de HIV, menores
abandonados e prostituídos na Comunidade Bethânia do Pe. Léo em São João Batista, onde era o formador da
Comunidade, depois recebeu do Padre Léo a missão de abrir um Recando da Comunidade Bethânia em Foz
do Iguaçu, no Paraná.
Em Foz do Iguaçu, participou da Pastoral Familiar, foi formador de Coroinhas, Curso de Batismo e
também foi pregador e formador no Grupo de Oração Profetas da Alegria da Renovação Carismática Católica.
Afonso, passou no concurso da ITAIPU, onde em 2007, trabalhou como Assistente Administrativo e
voltou a estudar, se formando em Tecnólogo em Gestão Ambiental e foi Pós-graduado em Psicopedagogia
Clinica e Institucional pela Faculdade Anglo-americano.
Afonso é pregador pela Renovação Carismática Católica, foi coordenador diocesano da formação na
diocese de Foz do Iguaçu e atualmente, Afonso vive na Comunidade Filhos do Céu, com sua esposa Cris e
filhos: Tayná, Afonso Junior, Talys Afonso e Miguel Afonso.
Afonso ( Painho ) é o fundador da Comunidade Filhos do Céu, e tem ao seu lado os co-fundadores,
sua esposa Cris e seus irmãos Carvalho e Liliane.
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Este livro é resultado de Pesquisas na Bíblia, Catecismo da Igreja Católica, livros de teologia, livros de auto ajuda e até da internet,
para servir apenas como suporte para a Comunidade Filhos do Céu e não será vendido, nem comercializado.
Aceitamos contribuição e doação em beneficio da Comunidade. Obrigado! Nossa conta do Banco Caixa Econômica Federal - Agencia 2540, Conta
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