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Orações de libertaçao e cura
Se oferecem à continuação nove orações que estão
pensadas para facilitar aqueles que se encontram em um
processo de libertação, que colaborem com o ministro
no fechamento das portas que os demõnios possam estar
empregando para pertubá-los de forma que estes percam
progressivamente poder no psicosoma dos afetados, até sua
total libertação.
A primeira oração, de abjuração do racionalismo, tem
a ver com a primeira porta e se ordena a pedir a Deus o dom
da humildade, que é o pressuposto de toda vida espiritual.
A oração de abjuração do ocultismo se destina a fechar a
segunda porta, as ataduras que tenham ficado no paciente
como consequência de seus contactos com diversas formas
de idolatria.
Depois aparecem três orações de proteção contra
maléficios e para anular-los quando se tenham producido
(quarta porta): para selar-se com o Preciosíssimo Sangue
de Nosso Salvador, contra ruína e miséria, e para quebrar
feitiços e debilitar as forças satânicas.
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Seguem duas orações de cura interior: mediante o
perdão (terceira porta) e de cura de feridas padecidas desde
a concepção (quinta porta). E se conclui com duas orações
—larga e breve— de cura intergeneracional (sexta porta).
São orações que inspiradas inicialmente em textos que
se empregam em ámbitos relacionados com a RCC, foram se
reelaborando progressivamente aproveitando não somente
minha própria experiência, mas múltiplas observações e
sugestões de substàntia e de forma que me proporcionaram
agentes e pacientes da Pastoral de Libertação.
Estão redatadas de forma deprecativa, a fim de que
possam ser rezadas pelos afetados. Porém, lógicamente,
os ministros ordenados podem expressar-las de modo
imperativo, increpando aos demõnios para que deixem de
pertubar as almas.
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Orações de abjuração
As duas seguintes orações de abjuração convém rezar-las de forma verba, a fim de que os demõnios conheçam
nossa decisão de cortar toda relação com eles e nosso pedido
a Deus para que destrua quaisquer ataduras que eles tenham
deixado em nós.

Abjuração do racionalismo
Com esta oração se pretende combater as diversas formas de soberba
em nossas relações com Deus. Se pega o crucifixo e, traçando o sinal
da cruz sobre si mesmo, no começo de cada parágrafo, se recita durante 30 dias, pelo menos 3 vezes ao dia.

✠ Te LOUVO e te ABENÇOO, Senhor, porque me há
dado razão e inteligência. Te dou GRAÇAS, Senhor, pelas
difíceis provas que vivi e me arrependo de haver pensado
que às vezes me há enviado para me causar sofrimento, e
porque porque te culpei por isso: Perdão Senhor, por essas
reprovações e rebeliões.
Acudo à intercessão da Santíssima Virgem Maria,
e TE PEÇO PERDÃO, meu Senhor e meu Deus, por toda
mancha e contaminação que exista em minha mente por
esse racionalismo, pela vaidade espiritual e por todo pecado
cometido desde minha inteligência. Também te peço perdão
por não haver vivido a fé de minha Igreja Católica desde o
coração, como Tú desejas mas desde o racionalismo; e com a
tua graça Senhor, perdoo a mim mesmo. Peço perdão, Senhor,
a todas as pessoas a quem fiz mal com esta mentalidade:
dar-les Senhor, a graça de que me perdoem.
De minha parte, PERDÕO SENHOR, a toda pessoa e
instituição que me tenham feito mal empurrando-me para
7
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viver assim (quando se sabe quais são a fontes das más
influências, nomear-las agora em concreto).
Quero te entregar, Senhor, todo o racionalismo que
tenha ficado em mim e RENÚNCIO a toda rotina, esquema,
condicionamento ou hábito de vida que herdei ou adquiri no
transcurso de minha existência; e renuncio também a toda
norma, estrutura, costume e comportamentos que tenham
como causa os estudos que realizei por mim mesmo ou em
instituições, grupos, seitas e todo tipo de comunidades as
que pertenci que não sejam de Teu agrado.

✠ DECLARO que Jesus Cristo é o Senhor da Paz e
que somente Ele pode dà-la a mim. Senhor Jesus, te peço
que Tua paz venha ao meu coração! Declaro igualmente que
Jesus Cristo é o Senhor da Sabedoria e do conhecimento, e
que não quero nenhum conhecimento, exceto aquele que
venha de Tua Pessoa.
RENUNCIO a querer saber tudo, a compreender
tudo, a controlar tudo. Renuncio a compreender e controlar a Deus somente desde o meu pensar, e buscar a paz e
olhar minha existência somente desde meus racionamentos.
Senhor, te peço perdão por todas as vezes que pretendi controlar-Ti e abarcar tua Revelação e Tua Providência comigo
desde minha razão.
Pai Eterno, te rogo que CORTES todas as ataduras de
meu ser a esses hábitos racionalistas, que me mantém na
defensiva ante Ti e me impedem de abrir meu coração para
a ação do Espírito Santo. Anjo de minha guarda, coloca essas
ataduras aos pés da Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, a
Quem peço que DESTRUA todo obstáculo, impedimento,
barreira, resistência que consciente ou inconscientemente,
8
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interpus —com minha maneira de raciocinar— a ação de tu
Espírito Santo.

✠ Declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha
razão e inteligência e de todas as áreas de minha vida. BANHA, Senhor Jesus, minha mente, com Teu Precioso Sangue e
cobre-a com Teu Amor. Enche com Teu Amor os vazios de
meu coração.
Senhor Jesus, ME RECONSTRÓI por dentro e CURA
pelos méritos de Teu Preciosíssimo Sangue, todo dano que
tenha ficado na minha mente, imaginação e pensamentos, em
minha criatividade e minha inteligência, em meus raciocínios,
como consequência do espirito maligno do racionalismo.
AUTORIZO que Teu Santo Espírito irrumpa sem
obstáculos em minha razão, em minha inteligência e em
meu coração, com inteira liberdade, sem oposição nem
resistência, pois abro meu espírito a sua luz, que desejo,
anseio e necessito.
AMÉM, AMÉM, AMÉM.
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Abjuração do ocultismo
Oração vocal para romper as ataduras maléficas surgidas dos
contatos que se tiveram com o mundo do ocultismo em geral, dos
que se falou ao tratar da 2ª porta e que cada um há de incluir nas
linhas de ponto que aparecem nesta oração. Se pega o crucifixo e
com ele se faz o sinal da Cruz sobre si mesmo ao começo de cada
secção. A recitação deverá fazer-se durante 30 dias, ao menos três
vezes ao dia.

✠ Te rogo, Pai, que pelos méritos infinitos do

Preciosíssimo Sangue de teu filho Nosso Senhor Jesus Cristo,
derramado na Paixão, CORTE toda atadura oculta existente
entre as forças do mal e minha pessoa. Te peço que essas
ataduras fiquem aos pés da Cruz de Nosso Senhor Jesus
Cristo e que ENCHAS com vosso Espírito, que é Amor, os
vazios que tenham ficado em meu coração.

✠ Para isso, RENÚNCIO com todas minhas forças
a Satanás e ao pecado, assim como a toda influência ou
contaminação do poder das trevas que tenha ficado em
mim por causa de (nomear aquí de forma muito concreta
os amuletos, feitiços sofridos ou práticas de adivinhação,
magia ou espiritismo com as que tenha se contactado com o
mundo escuro):------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renúncio também aos espíritos de (citar aquí
expressamente, um atrás do outro, o nome da ciencia oculta,
seita, mago ou demônio ao que nos dirigimos) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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assim como todo espírito maléfico que me assedia ou ronde
em minha volta.
TE PEÇO PERDÃO, Senhor por estes nefandos
pecados de idolátria, e te rogo que com a força de tua graça,
cures meu coração e perdõe a mi mesmo e a quantas pessoas
me levaram a estas ações, porque sei que elas me fizeram
um mal certo.

✠ DECLARO que Jesus Cristo é o Senhor da minha
vida, de meu corpo e de meu espírito, e lhe rogo que cure
e reconstrua todo dano que tenha ficado em mim como
consequência destas ações; e que reconstrua meu corpo
e meu espírito preenchendo meus vazios com seu Amor.
Banha-me Senhor com teu Sangue e cobre-me com teu Amor.
Imploro a intercessão da Santissima Virgem Maria,
de seu virginal esposo São José, a poderosa proteção do
Arcanjo São Miguel e de meu Anjo custódio, para abrir-me
à ação do Espirito Santo em minha vida, a fim de que, livre
de toda contaminação e atadura maligna, possa glorificar
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e pelos séculos
dos séculos.
AMÉM, AMÉM, AMÉM.
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Orações de proteção
Oração ao Preciosíssimo Sangue de Cristo
Esta oração é recitada para selar-se e proteger-se com o
Sangue de Cristo, recordando a revelação de São João: “Estes
são os que vêm da grande tribulação: lavaram suas vestes e
alvejaram-nas no sangue do Cordeiro“ (Ap 7, 14). Se pega o
crucifixo e com ele se faz o sinal da cruz sobre si mesmo no
começo de cada seção.

✠ Senhor Jesus, pelo Teu Nome e com o Poder de Teu
Preciosíssimo Sangue, SELA a toda pessoa, fatos, situações
ou acontecimentos através dos quais o inimigo busque
fazer-me dano. Sela, Jesus, TODA MALIGNA POTESTAD
destruidora nas forças da natureza: no ar, na terra, na água,
no fogo, debaixo da terra. Sela em seus limites, Senhor, os
vulcões, as crateras, as montanhas, os lagos e lagoas, os rios,
os oceanos e os mares e o universo inteiro. E sela também
os abismos das forças satânicas que desde o inferno atuam
sobre a natureza e o mundo em que hoje vivemos.
Te suplico, Senhor, que seles com Teu Precioso
Sangue MINHA VIDA pessoal com todas minhas coisas
materiais e espirituais: meus sentimentos, para que todos
meus afetos sejam em Ti; minhas inquietudes, para crer que
escutas minha oração; meu coração, para que não se instale
nele jamais nenhum espírito de amargura, rancor ou ódio;
de soberba, orgulho, vaidade ou jactância; de culpa, tristeza
ou depressão; de dúvida, insegurança ou medo. Sela minha
vontade para que esteja pronta sempre a fazer o bem; minha
mente, para que nela brotem somente os pensamentos que
levam ao gozo e a paz em teu Espírito; minhas palavras,
para que sejam somente de louvor a Deus e benção para
todos; e meu corpo, para que receba a saúde e seja protegido
de acidentes e doenças e, sobretudo, seja preservado do
12
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pecado. Sela meu passado, meu presente e meu futuro,
para que tudo fique libertado, curado e preservado das
influências maléficas.

✠ Com o poder de Teu Preciosíssimo Sangue, sela,

Jesus, nossa casa e a todos os que habitam nela (nomear-los
a todos por seu nome), e também aqueles que a visitam.
Sela os alimentos e os bens que nós dás como sustento.
Sela a terra, as portas, janelas, paredes, tetos e pisos, sua
fontanária e instalação elétrica, os objetos, a roupa e até o ar
que respiramos. E coloca um circulo de Teu Sangue ao redor
de toda nossa família, de meus SERES QUERIDOS, amigos,
vizinhos, companheiros de trabalho (mencionar aqueles que
mais necessitam dele) para que todos permaneçamos sob
Tua proteção e amparo.
Te suplico, Senhor, que seles com o Poder de teu
Sangue os lugares que vamos visitar neste dia, as pessoas ou
instituições com quais vamos tratar (nomear cada uma delas),
os veículos, as estradas e as vias, os meios de transporte que
vamos usar, e todo o nosso TRABALHO material e espiritual.
Sela também minha economia, e os negócios da família, para
que Tua prosperidade se derrame em abundância e Tua
Providência afugente todo espírito de ruina e dívidas em
minha vida. E derrama, enfim, teu Precioso Sangue sobre
os atos, as mentes e os corações de todos os habitantes e
dirigentes de nossa pátria a fim de que Tua Paz e Teu Coração
reinem nela.

✠ Senhor Jesus, que teu Sangue Precioso nos faça

invisíveis quando o maligno se aproxime de nós. Sela todo
o meu ser e GUARDA-ME sob tua proteção para ficar livre
de suas armadilhas. Permite-me reconhecer-las e vencer-las
pela invocação de Teu Santo Nome. E proíbe aos demônios
13
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toda sua potestade de interferir em nossas vidas, destruindo
toda comunicação e interação entre eles.
Te suplico, Senhor, que envies tua Santíssima Mãe do
Perpétuo Socorro, para que se faça presente em minha casa e
em meu trabalho e me acompanhe com São Miguel Arcanjo
e seus nove coros angélicos, com São Gabriel, São Rafael
e meu Anjo da Guarda. E obrigado, Senhor, porque Tu és
o guardião que nunca dormes; obrigado por Teu Precioso
Sangue que nos preserva de todo mal. Bendito e louvado
sejas para sempre, Senhor.
AMÉM, AMÉM, AMÉM.
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Oração de libertação contra ruina e miséria
Convém realizar esta oração quando se detecta uma repetição de
desgraças na saúde, no matrimônio, no trabalho, nas relações
humanas ou nos próprios bens. Se pega o crucifixo e com ele se faz
o sinal da Cruz sobre si mesmo no começo de cada seção. Convém
rezar-la diariamente enquanto dure a situação.

✠ No nome de Jesus de Nazaré e por seu Preciosíssimo
Sangue, te rogo, Pai Celestial, que ATES, LIGUES e
ACORRENTES agora mesmo o poder de toda potestade e
principado maligno que Satanás tenha me designado para
impedir que eu alcance meu potencial como filho de Deus
e receba as bençãos em meu ser integral e os bens materiais
que Tú desejas para mim e os meus, junto com os dons do
Espírito Santo. Ordena que esses espíritos malignos se
retirem e fiquem sem poder algum sobre mim, desde este
momento, atados, ligados e acorrentados.
✠ Senhor Jesus, pelo poder Redentor de Teu
Preciosíssimo Sangue, ordena a Satanás retirar suas mãos
sujas de meus bens, meus negócios, meu dinheiro, meus
trabalhos e estudos, de meu lar, de minha familia e de
minha vida. E ordena também que todo espírito maligno
de enfermidade, ruína, pobreza, miséria, escassez e dívidas
fiquem desarraigados e destruidos. Jesus expulsa-os e
JOGUE-OS LONGE de mim ao lugar que les corresponde e
ordena-les que nunca mais regressem porque somente Tú És
o dono de minha vida, e quem me cuidas e proteges.
✠ Pai celestial pelo Precioso Sangue derramado

de teu Filho Jesus Cristo, te rogo que envies a teus santos
anjos para que definitivamente joguem para longe de mim
essas forças malignas. E te suplico que envíes teu Espírito
Santo, para que, abrindo as janelas do céu, derrame agora
a PROSPERIDADE e BENÇÃOS sobre mim, minhas tarefas,
15
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trabalhos, negócios, estudos, e minha família. Peço isto no
Santo Nome de Jesus, acudindo a intercessão da Virgem
Maria Auxiliadora e de São José, dos Santos Arcanjos e Anjos
e de todos os Santos.
AMÉM, AMÉM, AMÉM.
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Oração para romper todo maléficio e debilitar as
forças satânicas
Esta oração pode ser recitada por aqueles que padecem os efeitos
de algum maléficio ou feitiço: “Eis o Deus da minha salvação:
sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho medo, porque
Yahveh é a minha força e o meu canto. Ele é a minha salvação“
(Is 12, 2). Também é indicada para aqueles que lançaram algum
maléficio ou estiveram em contacto com magos, magnetizadores
ou videntes e/ou com o mundo do ocultismo e, em especial, com
o espiritismo. Faça-se sempre o sinal da Cruz onde se indica
expressamente. E depois de renovar os compromissos batismais
com a recitação de Creio, se acrescenta:

✠ Pai nosso que estais no Céu, Te amo, Te louvo, Te

adoro. Te dou graças por haver enviado a Teu Filho Jesus
Cristo para salvar-me: Ele que é o vencedor do pecado e da
morte. Te dou graças também por haver enviado a teu Santo
Espirito que me fortalece, me guia e me santifica. E te dou
graças por Maria, minha Mãe do Céu, que intercede por mim
com os Anjos e Santos.
Pai Nosso do céu, que a água que me lavou no Batismo
suba ao curso do tempo através das gerações de meu pai e
de minha mãe para que MINHA FAMILIA INTEIRA SEJA
PURIFICADA de todos seus pecados e das influências
maléficas de Satanás e dos espíritos malignos.
Por mim, por meus pais e por meus antepassados hoje
te peço perdão, e também por todas as INVOCAÇÕES AOS
PODERES OCULTOS feitas em ofensa do santo nome de
Jesus. Pelo poder deste Nome, declaro hoje que coloco sob a
soberania do Senhor Jesus tudo que me pertence, material e
espiritual, e que tenha estado infectado ou submetido a ação
de Satanás e seus seguidores.
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Oh, Pai Eterno! Infunde teu Santo Espírito em meu
coração e ILUMINA as obscuridades de meu ser onde todavia
não alcança tua luz: mostra-me a toda pessoa que necessite
meu perdão e todo pecado que eu não tenha confessado,
descobre quanto em minha vida te desagradei e as torpezas
que deram a Satanás a possibilidade de manejar meu espírito.
Te entrego hoje todas as portas abertas que permitiram ao
maligno introduzir-se em minha existência. A teus pés coloco
todas as ocasiões em que recusei perdoar. Te entrego todos
meus pecados e Te dou graças por teu perdão e por teu amor.

✠ Senhor Jesus, aos pés de tua Santa Cruz me ajoelho,
e te rogo que LAVES meu coração com Teu Preciosíssimo
Sangue, que brotou de Teu Sagrado Coração e de Tuas Santas
Chagas. Purifica-me com essa água viva e envolve-me em
Tua Luz.
Senhor Jesus, pelo teu Santo nome: ✠ATA a todos os
espíritos malignos do ar, da água, da terra, dos abismos e
do mundo infernal; ✠coloca também ataduras em todos os
emissários de Satanás que buscam perverter a beleza e o bem
de tua criação; ✠ordena a todos esses espiritos maléficos que
se joguem imediatamente a teus pés sem fazer-me mal, para
que Tú possas dispor de mim segundo a tua Santa Vontade.
Senhor Jesus, com Tua Santa Cruz ✠ rompe,
✠ quebra, ✠ ANULA toda maldição, traição, desvio e
influência dos maus espíritos, toda maldição, bloqueio
hereditário conhecido ou desconhecido, todo encantamento,
feitiço, trampa, mentira, atadura, obstáculo, previsão e
desejo diabólico, assim como toda desordem e enfermidade,
incluídos os provocados por meus próprios pecados e faltas.
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Senhor Jesus, com tua Santa Cruz ✠ rompe a
transmissão de todo compromisso satânico, de toda promessa,
de toda atadura, de todo vínculo de ordem espiritual urdido
pelo inferno. Com tua Santa Cruz ✠ CORTA e cerceia toda
possível atadura e suas consequências com astrólogos,
adivinhos, videntes, médiuns, curandeiros, quiromantes,
xeques, adeptos à macrobiótica, a meditação transcendental
ou a seitas de Nova Era, e com quantos praticam ocultismo
ou adivinhação em bolas de cristal, folhas de chá, borras de
café, linhas da mão, cartas, tarô, e toda atadura com espíritos
guias, magos, bruxos e todos aqueles que se entregam a
qualquer forma de magia, vodu, macumba e similares.
Em Teu Nome Senhor Jesus rechaço todas essas práticas
e rogo ao Pai que ✠ DESTRUA todas as consequências cuja
origem seja a participação em sessões espíritas ou médiunicas,
consultas de horóscopos, radiestesia (ou pêndulo), escritura
automática e todo tipo de receitas ou preparados ocultos
(ra ‘wé, kitab, hijab ou maléficio) assim como toda clase de
supertição que não renda a Jesus Cristo a honra e a glória
que lhe são devidas.

✠ Vem, Espírito Santo! Que o fogo de teu Amor inunde
meu coração! CURA as feridas de meu desamor e purifica
meu ser de toda mancha maligna. Faz livre meu coração,
regenerado na intimidade da Santa e Onipotênte Trindade.
AMÉM, AMÉM, AMÉM.
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Orações de cura interior
Oração breve de cura por perdão
Convém recitar esta oração por cada uma das pessoas que vão
descobrindo com a ajuda do Espírito Santo, que influenciaram
negativamente na própria vida, desde o momento da concepção. Pode
ser que já se tenha perdoado conscientemente, porém é recomendável
fazer-la também para pedir a Deus que cure as possiveis feridas que
possam haver ficado no inconsciente ou no subconsciente.

✠ TE LOUVO e te ABENÇOO, Senhor, por tua criatura N…….
PERDÕO, Senhor, a N…. por tudo que me ocasionou
reclamação, distância ou rechaço em relação a sua pessoa.
Com tua graça Senhor, ACEITO a N………. abençoo e
declaro livre e inocente de toda dívida para comigo.

✠ Dá a N…., Senhor, a graça eficaz para que ME

PERDOE por todos os motivos de rechaço ou de queixa que
tenha encontrado em mím.
PERDOA-ME Senhor, por qualquer coisa que em mim
não tem sido para esta pessoa de acordo com Teu amor, e
ajuda-me a PERDOAR A MIM mesmo por todo ello.

✠ Peço ao Senhor Jesus Cristo que corte qualquer

ATADURA que o maligno tenha deixado em N…. e em mim
como consequência destas ações e coloco essa atadura aos
pés da Cruz de Cristo. Obrigado, Senhor.
AMÉM, AMÉM, AMÉM.
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Oração de cura interior desde o ventre materno
Está oração tem como objetivo pedir a Deus que, pela intercessão da
Mãe de seu Filho, cure com a força de seu Espírito as feridas afetivas
que tenham se produzido no inconsciente durante a gestação e os
primeiros meses de vida extrauterina, e aquelas outras que tenham
ficado no subconsciente pelos traumas do resto da vida. Enquanto
a pessoa continua padecendo os efeitos de suas feridas interiores,
convém que a repita períodicamente, por exemplo, semanalmente.

✠ Santíssima Trindade, eu vos louvo, vos adoro e vos

amo, e eu vos declaro meu único Deus e Senhor, renunciado
a toda servidão aos espíritos malignos.

Senhor Jesús, TE ROGO que manifestes Teu Amor
misericordioso e venhas a curar tudo o que necessita ser
curado em minha existência atual e passada. Tú me conheces
melhor que eu mesmo, porque eres mais íntimo a mim que
eu mesmo, e muito antes de minha concepção, me hás amado
com um Amor único. Minha vida está em tuas mãos. Em tuas
mãos encomendo, Senhor, o instante de minha concepção. Se
não foi em um clima de amor, com o desejo de dar-me a vida,
mas na coação, no medo ou a violência, vem a curar-me,
Deus de ternura e de bondade.
Que a Virgem Santíssima me geste de novo no Espírito
e me libere de toda influência negativa que produza em mim,
falta de gosto pela vida ou tendências autolesivas até a morte.
Virgem Maria, abençoa-me em cada etapa do crescimento
como embrião e feto. Coloca tuas mãos nos primeiros quinze
días de gestação, quando ainda não havia signos de gravidez
e pude sentir-me abandonado ou inseguro. Expande teu amor
em cada dobra de meu coração. Cura as feridas que meus pais
puderam causar em mim ao conhecerem minha existência:
sobretudo, a ferida do rechaço e suas consequências de
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angústia, insegurança, opressão, falta de autoestima, e opção
de rechaço à vida.

✠ Senhor Jesus, TE ROGO que cure as feridas do
segundo mês de minha gestação. Faz-me sentir, oh meu Deus!,
quanto eu valho para Ti, sobretudo se minha mãe experimentou
medos, angústias ou traumas quando me esperava, se eu me
senti indesejado ou rejeitado por ela ou se meu pai tampouco
me desejou. Dá-me a graça de perdoar a meus pais sabendo que
Tu sempre me cuidaste como a menina de teus olhos.
Virgem Santíssima, cura as feridas do terceiro mês
de minha gestação, quando se manifestou minha condição
masculina/femenina e se configurou minha sexualidade
cerebral, para que com gozo possa aceitar-la e possa louvar e
agradecer a Trindade por seus dons, rechaçando toda atadura
do maligno, se é que meus pais desejaram outra condição
sexual para mim. Vem sanar, Mãe, as feridas da rejeição de
minha identidade.
Mãe de Deus, intercede junto ao Pai para curar as feridas
que se tenham produzido durante o quarto mês de minha
gestação. Cura em mim toda insegurança, ansiedade, medo
ou rechaço a uma vida extrauterina que pude pressentir como
dolorosa, se é que houve desavenças conjugais entre meus pais,
desgostos profissionais, ou se nesse tempo minha mãe sofreu
alguma enfermidade, acidente, ou sofreu em excesso pelo
falecimento de um ser querido. Livra-me, Mãe Santa, de todo
espírito de morte e influências malignas que fizeram que fosse
uma pessoa pessimista, negativa, apagada ou doente.

✠ Senhor Jesus, te louvo, te abençoo e te proclamo como
meu único Deus e rejeito toda forma de idolatria. Livra-me
Senhor, de toda contaminação maléfica se é que, no quinto mês
de minha gestação ou em outros, os meus tiveram algum contato
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com a bruxaria, fosse porque minha mãe acudisse a adivinhos
ou curandeiros ou bem porque alguém le tivesse feito alguma
maleficio. Mãe da Vida intercede ante teu Filho para livrar-me
de toda mediunidade, se em minha vida houve alguma conexão
com os mortos por causa de gravidez fracassada anterior de
minha mãe ou de eventos relacionados com a morte.
Cura, Senhor, as feridas do sexto e sétimo mês de minha
gestação, quando a gravidez se tornou mais dolorosa para
minha mãe. Que tua Mãe Santíssima venha curar-me e me
faça vibrar de alegría no Espírito Santo, como faceu com João
Batista no ventre de Isabel! Sobretudo se nesse tempo me senti
angustiado ou rechaçado porque minha mãe ou não se cuidou
ou não recebeu a ajuda que então necessitava.

✠ Mãe de Deus, livra-me de meus medos ante o

nascimento. Em tuas mãos coloco os dois últimos meses de
minha gestação e rogo que cures toda ferida de opressão,
angústia e rejeição, se tudo isso me impulsionou a fugir da
vida, a provocar o parto antes do tempo ou a atrasar-lo, ou a
não querer nascer. Do Senhor e Doador da Vida alcança-me um
grande amor à existência, ó Mãe Santa!
Senhor Jesus, te rogo que cures as feridas de meu
nascimento: os traumas físicos e afetivos que puderam me
prejudicar ao nascer, quando eu entrei no mundo dos homens.
Pelo poder de teu Amor e de tua Graça dai-me um grande
desejo de nascer e renascer em todo instante, sobretudo se o
medo me levou a tentar me enforcar com o cordão umbilical
ou a colocar-me em má posição para nascer. Mãe de bondade,
apaga em mim toda contaminação visual, auditiva ou sinestésica
e todas as sequelas físicas e psicológicas das feridas e traumas
daquele momento.
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✠ Santíssima Trindade eu pego agora uns instantes

para acolher e agradecer-los pela cura e a libertação das
feridas que existiram em minha gestação e nascimento.
Obrigado, Mãe, por haver estado lá para receber-me em
teus braços tranquilizadores. Obrigado, por colocar-me nos
braços de teu Divino Filho, que me acolheu ao igual que
abraçava as crianças quando se aproximavam a Ele. Obrigado
por apresentar-me ao Pai, fazendo-me saber que sou filho
de Deus muito amado e também desejado, sobre quem se
derramou o Dom de Teu Espírito.
Agora os apresento também os primeiros anos de
minha infância: que Tua luz los ilumine! Se pela frialdade de
meu pai ou de minha mãe sofri, se eles não me deram amor
e a segurança que deveriam, se sofri carências de afeto ou de
caricias tranquilizadoras, oh, Senhor!, envia teu Espírito de
Amor e faz que Tua Mãe Maria me envolva em seus braços, me
arrulhe e me encha de sua ternura. Que Ela me acolha tal como
sou, com minhas debilidades de criança pequena e que Jesus
venha a beijar-me, a abençoar-me e a impor suas mãos como fez
durante sua vida terrena (cf. Mc 10, 13-16).
Senhor Jesus, se eu me senti sobrecarregado por um
amor demasiado possessivo de minha mãe, ou esmagado pela
autoridade de meu pai, cura as recordações dolorosas que
aninham em mim. Borra também as sequelas das disputas
e tensões entre eles que pertubaram minha inocência de
criança e me provocaram o medo a que se separessem e me
abandonassem. De todo coração, Senhor, perdoo a meus
pais as feridas que seus atos, palavras e obras puderam
provocar em mim. E te dou graças, Senhor, por haver me
dado a segurança de que Tu me haverias acolhido (Sal 27, 10)
e nunca me haverias esquecido (Is 49, 15) se meu pai e minha
mãe me tivessem abandonado.
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✠ Senhor Jesus faz que o Espírito Santo me encha de

amor, me faça feliz e livre clamando Abba, Papai!, com todo o
meu ser. Se me senti só, abandonado e rejeitado pelos meus ou
por aqueles com quem contava, por Teu Amor curativo, dai-me
um novo sentido de minha dignidade e uma sábia estima de
mim mesmo (cf. Rom 12, 13). Seja Tú mesmo meu consolo ali
onde senti o desamor de outros.
Cura as feridas dos combates que me traumatizaram ou
que provocaram que me feche em mim mesmo, levantando
barreiras frente aos demais. Cura-me das feridas profundas,
reprimidas, que endureceram meu coração: as invejas em
relação àqueles que eram preferidos a mim na família ou na
escola; as rebeldias, as humilhações, as injustiças, a solidão,
a amargura de ser marginalizado, as zombarias, os insultos
ou as calúnias.
Senhor Deus Onipotente, libera-me da carga de
toda maldição familiar, ancestral ou maléfica que possa
esconder-se em meus fracassos, enfermidades ou frustações.
Dai-me uma confiança e um valor renovados, para fazer
frente os julgamentos deste mundo. Sei que teu Amor me
sustentará nos tropeços e nas caídas.

✠ Senhor Jesus, dai-me a graça de perdoar a aqueles

que não me amaram, de libertar-os de toda divida para comigo.
Cura-me de todos os traumas de minha infância, dos transtornos
da sexualidade, da inquietação angustiosa, a vergonha e a
culpabilidade. Lava todas as manchas de meu corpo e de minha
alma e cura as feridas causadas pelos que abusaram de mim,
ao violar minha integridade física, acorrentando-me a desvios
sexuais que hoje me impedem de ter relações sinceras segundo
tua vontade. Ajuda-me a afirmar-me em minha personalidade
de homem ou de mulher. Que a Virgem Maria, Mãe Puríssima
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e Imaculada Conceição, interceda por mim e me cure de todos
esses transtornos!
Meu Senhor e Meu Deus, TE ROGO também que cures
as feridas de minha afetividade que estão ligadas a experiências
amorosas impossiveis ou que, por qualquer causa, não podiam
ter bom final. Faz que Te entregue minhas aspirações e meus
fracassos e que em Tuas Mãos coloque minhas relações com os
demais. Ensina-me a abandonar-me de coração em Teu Amor
porque somente Tú colmas meu desejo de amar e de ser amado.

✠ Obrigado, Senhor, por haver me acompanhado

durante minha infância e minha adolescência; por teu amor,
por tua luz, por tua verdade. Perdoa-me si me cheguei a
pensar que Tú não me querias ou que não estavas presente em
meus sofrimentos. Perdoa também meus ouvidos. Cura meus
sentimentos de culpa diante de Ti, porém que não brotam do
amor mas do medo ao castigo por minhas rebeldías. E perdoa
minhas rebeliões contra tua Providência, ao ver que permitias
ou toleravas que morressem, me abandonaram ou engaram as
pessoas que eu mais quería.
Perdoa-me as experiências destrutivas a que eu me
entreguei mediante a bebida, as drogas ou a pornografía.
Cura-me das ataduras contraídas através das técnicas de
concentração mental, busca de soluções a meus próprios
problemas no ocultismo, no espiritismo o no esoterismo. Invoco
Teu Precioso Sangue derramado na Cruz por mim, para ser
perdoado e limpado de meus pecados. Senhor Jesus, que tuas
Santas Chagas sejam o refúgio para minha cura!

✠ Tem misericórdia de mim, Senhor! Te dou graças por
Teu imenso Amor por mim. Restaura-me e concede-me uma
graça renovada para amar e crescer em Teu Amor. Que Teu
Preciosíssimo Sangue alimente meu coração, circule por todo
26

Oraciones de liberación y sanación
meu ser e recorra meu sistema nervoso simpático, parasimpático,
consciente, subconsciente, inconsciente, infraconsciente
e supraconsciente, meu sistema respiratório, circulatório,
digestivo, linfático, endócrino, afetivo sexual, imunológico,
epidérmico, ósseo, muscular, minhas extremidades e orgãos
internos, para que Tú os purifiques, restaures, cures e libertes
de toda mancha maléfica.
Senhor Jesus, me entrego inteiramente a Ti: em corpo e
alma, memória, inteligência e vontade. Coloco em Tuas Mãos
minhas ideias, meus sentimentos, minhas palavras e obras,
minhas feridas e fragilidades, meus limites, minhas tibiezas,
minhas durezas de coração e também os ódios e malquerenças
que me habitam, e todas minhas riquezas. Que o fogo de Teu
Olhar e sua Luz façam de minha existência um ato continuo de
amor em relação a Ti, com obras de ternura e de paz para todos!
Desde agora meu passado e meu futuro ficam em teu
coração misericórdioso e sob a Chama de Amor do Coração
Imaculado de Maria. Minhas feridas já não serão feridas porque
teu imenso amor as cura: serão experiências para edificar meu
futuro temporal e eterno contigo. Acolho essa cura e libertação
que fez em mim. Obrigado, Jesus por me haver feito como sou e
por haver me salvado! Aleluia!
AMÉM, AMÉM, AMÉM.
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Oraões de cura de ataduras ancestrais
A continuação se apresentam duas orações em que
se ordenam a cortar as ataduras que se tenham com os
antepassados por pecados graves que fizeram mal a sua
descendência (cf. Ex 20, 6; Dt 5, 9). A primeira oração é um
processo mais exaustivo. A segunda é uma breve oração.

Processo de cura intergeneracional1
Esta oração forma parte de um processo que tem que ser realizado
durante ao menos dez días: cinco para orar pelas gerações paternas
anteriores, e outros cinco pelas maternas. As pessoas adotadas devem
fazer-las tanto por seus ascendentes adotivos como biológicos. Na
medida do possível, se oferece em días consecutivos, junto com a
santa missa e uma parte do rosário, por cada uma das cinco gerações
paternas e maternas anteriores. Se começa pela 5ª geração paterna,
depois a 4ª e assim até a primeira. A continuação se pede pela 5ª
materna, logo a 4ªe até acabar com a 1ª geração materna. No dia
correspondente a cada geração se oferece a Santa Missa, o rosário
e a oração intergeneracional pedindo ao Senhor que lave, limpe,
purifique, exorcize, liberte, desate e sane essa geração.

- Oração de proteção

✠ Me coloco em presença de Jesus Cristo e me

submeto ao seu senhorio. ME REVISTO “da armadura de
Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo” (Ef. 6,
10-11). Me mantenho firme, em “pé, cingido em meus rins
1
Cf. JOHN H.HAMPSCH, Sanar tu árbol genealógico. Una
solución diseñada por Dios para problemas difíciles (Goleta, 2005).
Ed. Queenship Publishing Company (CA-U. S. A). Vid. Também as
publicações: ROBERT DE GRANDIS, Sanación intergeneracional: un
viaje a la profundidad del perdón (Madrid 1992) e Sanando el corazón
herido: testimonios de perdón y sanación. (Madrid: Ed. Sereca, 19921993) ambos publicados por Ed. SERECA (=Serviço de Publicações da
Renovação Carismática Católica).
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com a verdade, e revestido com a couraça da justiça” (Ef.
6, 14), “empunhando sempre o escudo da fé, com o qual
podereis extinguir os dardos inflamados do Maligno” (Ef. 6,
16). E “tomo o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a Palavra de Deus” (Ef 6, 17).
Peço a Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado,
que SUBMETA E ATE a todos os espíritos do ar, a atmosfera,
a água, o fogo, o vento, a terra, os abismos e o inferno. Que
submeta e ate também a influência de qualquer alma errante
ou perdida que possa estar presente, e de qualquer emissário
do poder satânico ou de qualquer reunião de bruxas, bruxos
ou adoradores de satã, que possam estar presentes de
alguma forma preternatural. Que seu Sangue impregne o
ar, a atmosfera, a água, o fogo, o vento, a terra e seus frutos,
o universo inteiro, os abismos e até o inferno. E te peço que
proiba aos adversários malignos que se comuniquem ou se
ajudem entre si de qualquer maneira, e les mande não fazerem
nada que não lhes seja ordenado em nome de Jesus.

✠ Senhor Jesus, SELA com teu sangue este lugar e
a todos os presentes, suas famílias e amizades, suas casas,
possessões e fontes de sustento e proíbe a todo espírito
perdido, bruxos, grupos satânicos, emissários ou qualquer de
seus associados inferiores ou superiores, que me façam mal ou
se vinguem em mim, em minha família ou minhas amizades,
ou causem deterioração ou danos as coisas que possuímos.
Rogo ao Deus Onipotente que ROMPA E DISSOLVA
cada maldição, soletrar, selo, feitiço, bruxaria, vínculo,
trampa, laço, ardil, mentira, armadilha, obstáculo, decepção,
desvio ou distração, influência ou cadeia espiritual; e também
cada enfermidade de nosso corpo, alma, mente e memória,
que possa alcançar-nos seja neste lugar ou em qualquer dos
lugares, pessoas e coisas anteriormente mencionadas, por
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causa dos espíritos malignos que ainda possam fazer-se
presente em nós por nossos próprios pecados ou erros.

✠ Cristo Jesus, IMPLANTA agora tua CRUZ entre
minha pessoa e todas as gerações de minha árvore genealógica
e, por Teu Santo Nome, te peço que não tenha comunicação
direta entre nenhuma destas gerações e que, entre elas, toda
comunicação seja filtrada por Teu Precioso Sangue. Maria
Imaculada, reveste-me do poder, da luz e energía de tua fé, e
intercede para que os Anjos e os Santos me assistam também
nesta hora.
Obrigado, Jesus, por ser Tú minha sabedoria, minha
justiça, minha santificação, minha redenção. De coração me
submeto a ação de teu Espírito Santo e, com a fé e o amor de
tua Graça, acolho o dom da cura intergeneracional. Glória
ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,
agora e para sempre, pelos séculos dos séculos.
AMÉM, AMÉM, AMÉM.
- Consagração a María
Oh, Maria, Mãe de Deus, em presença de toda a corte
celestial hoje te escolho como Mãe e Minha Rainha. Em total
obediência de amor, te consagro e entrego meu corpo, minha
alma, meus bens interiores e exteriores, e todos os méritos
de minhas boas ações passadas, presentes e futuras. Em tuas
mãos deixo o pleno direito, sem reservas, a dispor de mim e
tudo que possuo, segundo tua vontade, para a maior glória
de Deus, no tempo e por toda a eternidade. Amém.

30

Oraciones de liberación y sanación
- Oração a são Miguel
São Miguel, Primado entre os Príncipes do Céu, me
uno a tua ação de graças a Deus porque te criou tão excelente
e perfeito, e com zelo tão imenso por sua Glória como
manifesta tua admirável submissão a seus decretos divinos.
Arcanjo São Miguel, defende-nos na batalha. Sê nosso
amparo contra as maldades e as ciladas dos demõnios. Minha
humilde súplica é que Deus manifeste seu Poder sobre eles.
E tu, oh Príncipe da Milícia Celestial, com o poder que Deus
te ha dado, lança ao inferno a Satanás e a todos os espíritos
malignos que vagam pelo mundo para perdição das almas.
Amém.
- Oração intergeneracional
Sob o fogo do teu olhar (cf. Ap 1, 14), Senhor Jesus,
neste momento faço memória de minha pessoa e de todas
minhas gerações a fim de que a graça de teu Santo Espírito
realize nossa purificação e libertação de toda atadura maléfica intergeneracional:

✠ Senhor Jesus, obrigado por tua presença hoje

aqui. Sei que me amas e me chamas por meu nome. Vieste
a libertar aos cativos. Obrigado por teu Amor e tua Piedade
que constantemente me libertam de vínculos malignos e me
enche de tua Vida abudante. Te louvo, te abençoo e te adoro.
Me coloco sub tua proteção, Senhor, e de teu Precioso Sangue,
e peço a tua Mãe bendita e aos Santos Anjos que intercedam
por mim porque: “É Ele quem te livra do laço do caçador
que se ocupa em destruir; ele te esconde com suas penas,
sob suas asas encontras um abrigo: Sua fidelidade é escudo e
couraça”(Sal 90, 3-4).
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Embora eu tenha sentido teu Amor em mim como
ferida, Senhor, desejo que minha alma se empape das
disposições do perdão que elimina toda raíz de amargura ou
ressentimento. Minha oração pensa agora nas pessoas que
mais me fizeram mal. As PERDÕO desde o mais profundo
do meu coração e as abençoo. Absolvo de toda culpa a cada
pessoa que tenha me ferido, Jesus, porque Te amo. E digo a
essas pessoas que, embora tenham me ferido, eu não as farei
mal. As perdoo, as aceito e as amo tal como são, e as entrego
a Jesus para que Ele as abençõe.
Desejo seguir teus Passos Senhor, e teu Ensinamento:
“suportando-vos uns aos outros, e perdoando vos
mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra o outro;
como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós“ (Col
3, 13). “Toda amargura e exaltação e cólera, e toda palavra
pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas
de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os
outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus em Cristo
vos perdoou “(Ef 4, 31-32). Por isso te rogo agora, Senhor por
aqueles que mais me feriram e ainda são causa de minha dor.
Para essas pessoas peço tua benção.
E também te peço a graça de saber perdoar a mim
mesmo, de verdade, pela pobreza de minha fé na relação
contigo. Sei que Tú sempre me perdoas. Imploro, pois a
graça de saber acolher teu Perdão com humildade e esqueço
de mim para que “reine nos vossos corações a paz de Cristo”
(Col 3, 15).

✠ Senhor Jesus, te peço agora, por todos AQUELES
QUE LEVAM MEU SANGUE, que ainda não estão
perfeitamente unidos a Ti e te peço perdão por suas culpas.
Por todos eles, meus parentes e antepassados, faço minha
a oração de Daniel por seu povo: “Ah, meu Senhor, Deus
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grande e terrível, que guardas a Aliança e o amor para
os que te amam e observam os teus mandamentos. Nós
pecamos, cometemos iniquidades, agimos impiamente
e rebelamo-nos, afastando-nos dos teus mandamentos e
normas“ (Dan 9, 4-5). “Sim, ó Yahveh, a nós a vergonha
no rosto, a nossos reis, a nossos príncipes e a nossos
pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, a
compaixão e o perdão, porque nos rebelamos contra ele“
(Dan 9, 8-9). “E agora escuta, ó nosso Deus, a prece do teu
servo e as suas súplicas. Faze brilhar a tua face sobre o teu
Santuário devastado, em atenção a ti mesmo, Senhor! Inclina
o teu ouvido, ó meu Deus, e escuta! Abre os teus olhos e vê
nossas desolações e a cidade sobre a qual é invocado o teu
nome! Não é em razão de nossas obras justas que expomos
diante de ti as nossas súplicas, mas em razão de tuas muitas
misericórdias. Senhor, escuta! Senhor, perdoa! Senhor, fica
atento e entra em ação! Não demores mais, ó meu Deus, por
ti mesmo, porque teu nome é invocado sobre a tua cidade e
o teu povo!” (Dan 9, 17-19).

✠ Senhor Jesus, diante de Ti confesso a culpa de

meus antepassados que tenham realizado práticas de
OCULTISMO, espiritismo, bruxaria ou qualquer modo de
buscar informações de ultra tumba com poderes ocultos.
Senhor, perdoa-nos. Jesus com Teu Sangue e o Poder do
Espírito Santo, toma autoridade sobre estes espíritos maus
e, com essa autoridade, rompe o poder do mal sobre meus
antepassados; acaba com todas as maldições, bruxarias,
feitiços, desejos maus, vodu, magia negra, segredos
hereditários conhecidos e desconhecidos. Desfaz todos
os votos satânicos, pactos, ataduras e vínculos com forças
satânicas; corta a transmissão desses vínculos através de
meus antepassados. Rompe os efeitos de todos os vínculos
mentais que tenham tido com clarividentes, astrólogos,
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mediuns, videntes ocultos e adivinhos. Pela minha parte,
renuncio a qualquer participação em sessões de adivinhação
e qualquer atividade com as cartas de tarô ou tabuleiro Ouija,
astrologia e jogos ocultos de todo tipo, e a todos os meios
pelos quais Satanás possa ter me preso. Rompe, Senhor,
a transmissão de todas as obras satánicas que tenham me
passado através das gerações.
Te rogo, Senhor, que com tua Palavra removas
de meus antepassados todos os efeitos derivados por
haverem participado em atos escuros e ocultos do poder da
escuridão e, por tua misericórdia, recupera para mim todos
os campos que tenham sido entregados a Satanás por meus
antepassados, para que, desde agora, fiquem sob teu Poder,
Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor e meu Deus, dá a minha
família homens e mulheres sanos que se comprometam
profundamente com a Tua verdade de modo que neles se
cumpra que “ao nome de Jesus, se dobre todo joelho dos
seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra, e,
para glória de Deus, o Pai, toda língua confesse: Jesus é o
Senhor“ (Fil 2, 9-11).
De minha parte, RECHAÇO todas essas idolatrías de
meus antepassados. Corta, Jesus, os vínculos que me atam
as idolatrías que existiram em minha genealogía. Rechaço
toda classe de ídolos em minha casa: comida, bebida, títulos,
terras, jóias, meios de transporte, animais e toda classe de
possessões, conscientemente faço hoje uma santa eleição para
a minha árvore genealógica: Servir somente ao Deus vivo
porque “eu e a minha casa serviremos ao Senhor“ (Jos 24, 15).
Assim pois, te rogo agora que as águas de meu batismo
fluam através de todas as gerações passadas, através de
minha árvore genealógica. Deixa que em cada geração, flua
teu Sangue Precioso, limpando, curando e dando vida. Que
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Teu Sangue, Jesus, derramado na Cruz flua atraves de pais
e filhos até a décima segunda geração, tocando, e curando
integralmente porque “isto é o meu sangue, o sangue da
Aliança, que é derramado por muitos para remissão dos
pecados“ (Mt 26, 28). Coloca tua Cruz entre minha pessoa e
cada geração de meus antepassados e rompe a transferência
das forças malignas opressoras da vida que trabalham
contra mim, em mim ou através de mim.

✠ Senhor Jesus Cristo, rompe também todos os
padrões de INFELICIDADE MATRIMONIAL de minha
árvore genealógica. Rechaça em minha família todo maltrato
conjugal e todas as expressões de desamor no matrimônio.
Coloca um fim a toda transmissão codificada que impeça as
relações duradouras. Para Senhor todo ódio, desejo de morte,
más intenções ou desejos nas relações matrimoniais. Acaba
com toda transmissão de violência, vingança e rancor, com
todo comportamento negativo, infidelidade e decepção. E
no Nome Santo de Jesus eu renúncio a toda tensão familiar,
separação, divórcio e falta de sensibilidade. Rompe Jesus,
as ataduras que conduzem ao fracasso matrimonial, e todo
sentimento de vazio e frustração.
Meu Senhor e meu Deus, perdoa a meus familiares
por todas as formas em que desonraram o sacramento do
matrimônio. Faz que em minha família tenham muitos
matrimônios bem combinados, cheios de fé, fidelidade
e carinho, e um amor que “As águas da torrente jamais
poderão apagar o amor, nem os rios afogá-lo” (Can 8, 7).
Põe fim agora, Senhor a todos os caminhos que em
minha família tenham estado manchados de pecado sexual,
desordens da personalidade, e traumas e desvios sexuais.
Cura quaisquer tendências de exibição indecente, de violação,
fornicação, assédio e agressão sexuais, incesto, sodomia,
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onanismo, lesbianismo e perversão, e afasta de nós toda
prostituição, bestialidade, masoquismo, sadismo, ninfomanía,
e toda classe de atos luxuriosos. Ordena a cada demônio que
esteja ligado a tais atos, que marche para longe de mim e dos
meus para nunca mais voltar. Envia-nos a teu Espírito Santo
para romper as cadeias destes vínculos malignos.
Perdoa, Senhor, nossos pecados e nos tras saúde sexual
e integridade onde havia enfermidade. Faz com que toda
minha linhagem tenha uma sexualidade sana, “que cada
qual saiba tratar seu próprio corpo com santidade e respeito”
(I Tes 4, 4) e cada expressão sexual seja neles sempre pura,
reta e agradável a Ti. Meu Senhor e meu Deus, te bendigo,
te adoro, te louvo. Obrigado por mostrar-nos tua Luz, tua
Pureza e tuas Bençãos nesta dimensão de minha genealógia.

✠ Senhor Jesus, rompe e dissolve agora todos os
laços que em minha linhagem, feriram as crianças nas
formas mais variadas: gravidez perdida, gravidez não
desejadas, abortos voluntários bebês não bem- vindos nem
agradecidos ou a concepção fora do matrimônio. Tú amas,
Senhor, a ingenuidade da infância: "Deixai as crianças e não
as impeçais de virem a mim, pois delas é o Reino dos Céus"
(Mt 19, 14). Por isso rechaço tudo o que não seja valorizar a
vida como um dom e um presente de teu amor.
Digo “não” as gestações contra a ordem natural
de tua criação e os partos anormais e repúdio todas as
manipulações satânicas neste campo. RENÚNCIO aos
hábitos de destruição, de abandono e sequestro de crianças,
fisico ou emocional. Meu Senhor e meu Deus, te peço
perdão por todas as formas em que meus antepassados
fizeram mal às crianças, e te rogo que cures suas feridas.
Faz que as pessoas de minha linhagem amem a seus filhos,
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os eduquem no amor para Ti e de Ti aprendam o que é ser
amado profundamente.

✠ Jesus, com o poder de teu Preciosíssimo Sangue
rompe todos os laços de ENFERMIDADE MENTAL e
loucura que possam estar codificados em minha genealogia
ancestral. Rompe todo obrar anormal ou antisocial de
paranóias, padrões passivos ou agressivos, esquizofrenias,
desordens da personalidade, tiques nervosos e estranhezas.
Rompe toda a rigidez e inflexibilidade do perfeccionismo
obsessivo e os padrões maníacos depressivos. Interrompe,
Senhor, toda ferida e repressão da masculinidade e acaba
com as formas generacionais de opressão e danos ao
espírito feminino. Sela também os caminhos escondidos de
autodestruição que tenham dado em meus antepassados, e
enche estes campos com teu perdão e tua paz.
Meu Senhor e Meu Deus, te rogo que em minha
linhagem imprimas a saúde mental em sua integridade. Faz
que cada um ponha seu coração em Cristo, “transformando-se
pela renovação da vossa mente” (Rom 12, 2). Dá-lhes
também equilíbrio emocional e clara inteligência. Destrói
todas as efígies e modelos escuros de angústia emotiva e
espiritual, de incapacidade para jogar e expressar alegria,
ao experimentar a dimensão lúdica de tua criação. Para
toda minha linhagem te peço, Jesus, um espírito risonho e
alegre. Obrigado, Senhor, por teu amor.

✠ Senhor Jesus, dissolve e acaba com toda classe de
MEDOS em minha árvore genealógica, medos de rechaço
e medos de fracasso. Digo “não” aos medos a água, as
alturas, a sair de casa, as viagens, a lugares fechados e
a espaços abertos, a falar em público, aos êxitos e aos
fracassos, as pessoas, homens e mulheres, a dor e a morte,
a Deus. Instrui aos meus de todas as gerações Senhor nesta
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verdade: “Não há temor no amor; ao contrário, o perfeito
amor lança fora o temor” (I Jo 4, 18). Deixa, pois, que teu
amor perfeito abrace minha genealogía familiar e que toda
recordação de medo desapareça.
Toma, Senhor, a espada do Espírito Santo e anula
os efeitos de hábitos incorrigíveis. Pone um fim em todas
as formas de ADICÇÃO à bebida, ao jogo, a comida, ao
abuso de fármacos, ao comprar compulsivamente e ao
falar sem moderação. Rompe todas as tendências ao gasto
excessivo e a acumulação de talentos e recursos, assim
como a mesquinhez e ao roubo. Por tua Piedade, Graça e
Generosidade, Senhor Jesus, perdoa e liberta a minha familia
de todos esses hábitos incorrigíveis, já que foste enviado “a
curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade
aos cativos, a libertação aos que estão presos“ (Is 61, 1).

✠ Senhor Jesus, ordena que cesse todo gênero de

enfermidades de meu código genético. Toma a espada
do Espírito Santo e corta os vínculos onde existam raizes
maléficas em enfermidades do coração, do sangue, os rins,
o figado, pancrêas, sistema digestivo, úlceras e tendências à
formação de tumores e cancêr; também nas enfermedades
relacionadas com a comida, como anorexia, bulimia,
obesidade ou peso muito baixo. Neutraliza todos os tipos
de enfermidades próprias da mulher: alterações mestruais,
hormonais, esterilidade e frigidez sexual. Rompe os vínculos
maléficos com todos os problemas sexuais masculinos:
impotência, problemas de prostáta e enfermedades de
transmissão sexual. Acaba também com as deformações
físicas, as enfermidades raras, as imunodeficiências, os
problemas de ouvido, os olhos delicados, a má dentição,
e os pés planos. Cura toda classe de enxaquecas, retardo
mental, convulsões, problemas pulmonares e respiratórios,
alergias, artrites, reumatismo, enfermidades da pele ou dos
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ossos. Estirpa toda classe de traumas físicos transmitidos
nas gerações de meus antepassados e corta sua conexão
com as raízes maléficas de todas as enfermedades físicas e
debilidades inexplicáveis donde haveria.
Senhor Jesus, livra-me dos efeitos desta classe de
enfermidades se ficaram gravadas na linhagem de meus
antepassados, e põe fim a sua propagação. Perdoa aos
que em minha família escolheram a autocompaixão e
a enfermidade para evitar os desafíos da vida porque,
quantos se aproximaram de Ti nesta terra, “rogando que
lhes permitisse ao menos tocar na orla de sua veste. E todos
os que o tocavam eram salvos“ (Mc 6, 56). Faz, Senhor que o
entusiasmo por “escolher a vida” em Tuas Mãos flua como
um rio através da minha genealogia.

✠ Senhor Jesus, com a força de teu Poder me enfrento
agora ao maligno e rechaço TODO O MAL FEITO mediante
estafas, chantagens, exploração, torturas e extorsões,
trabalhados em minha árvore genealógica. E fecho a porta
ao dano feito mediante toda classe de crimes, corrupções
e brutalidades. Pelo Nome Santo de Jesus, cessem agora
todos eles e seus efeitos, cortando também as ligaduras da
vingança, violências e prejuizos causados pela malicia, pois
é verdade que temos ” a vontade de nos comportar bem em
toda ocasião” (Hb 13, 18).
Com o poder do Espírito Santo coloco fim a todas as
respostas de ÓDIO enraizadas em meus antepassados: ódio
a outros, ódio racial, ódio a si mesmo, ódio a Deus, e todo
fanatismo pseudo-religioso. Senhor Jesus, perdoa nossos
pecados! Faz que minha árvore genealógica esteja povoada
por homens e mulheres cheios de amor e faz que neles
seja fecunda tua vida de graça para que sejam sanadores e
doadores de vida ao cumprir Tua Vontade: “Este é o meu
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mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei”
(Jn 15, 12).

✠ Agora te rogo, Senhor, por todos aqueles que em
minha genealogia MORRERAM muito cedo, pelos que não
foram amados ou não tiveram funerais adequados, nem
orações, nem um enterro próprio do amor cristão. Em tuas
Mãos entrego aos que padeceram mortes muito dolorosas,
de longa e dura agonía, mortes violentas por armas brancas
ou de fogo, por envenenamento, por animais ou em ações
de guerra, por explosões, accidentes ou suicidios, e aos que
pereceram afogados ou enforcados. Coloco diante de Ti,
Senhor, a todos meus antepassados que morreram de forma
inexplicável e misteriosa. Faz que cesse agora a transmissão
destas tendências a mortes horriveis e fora do comum.
Senhor Jesus, faz que a ternura de Teu Amor
Misericordioso, que perdoa, cura e consola, alcance a todos
eles. E, desde agora, Senhor faz que minha linhagem tenha
somente mortes doces e pacíficas: que ninguém morra sem
haver te conhecido pessoalmente! Faz que experimentem
um trânsito cristão da morte para a vida porque “quem vive
e crê em mim jamais morrerá” (Jn 11, 26).
Agora te peço, Senhor que ponhas fim a toda clase de
rupturas em minha genealogia: “Vede: como é bom, como
é agradável habitar todos juntos, como irmãos” (Sal 133, 1).
Com tua autoridade fecha e rompe as rotas de separação
na família e do afastamento da verdadeira religião. Coloca
barreiras para aqueles, crianças, jovens, pais e adultos que
tentem ou tentaram abandonar a casa, e a quantos escapam
para casar-se secretamente, ou fogem para alistar-se
em grupos armados, gangues, associações nefandas, ou
para unir-se a seitas pseudorreligiosas. Dissolve as raízes
malignas de todo isolamento familiar, das fugas e huidas
40

Oraciones de liberación y sanación
que rompem a unidade familiar. E por isso te rogo, Senhor,
que abraces minha árvore genealógica com Teu Coração
que perdoa e ama. Faz que todos estejamos unidos. Permite
que sejamos pessoas abertas e capazes de tratar-nos com
carinho profundo.

✠ Senhor Jesus, cura agora todas as INJUSTIÇAS

de meus antepassados. E, com a força de teu Precioso
Sangue, sela todos os canais genéticos de depravação, de
submissão, pobreza, estreiteza econômica, escravidão,
crime e repressão de qualquer classe, assentados nos meus
pelas forças malignas. Remedia toda injustiça social e
política, todo rechaço social. Corta todos os vínculos com a
brutalidade e o rechaço das pessoas, com a marginalização
dos desamparados e sem casa. Ajuda-nos a opor-nos aos
sofrimentos pelas condições de vida infrahumanas, aos
climas e invernos dificéis de origem maligna e a seus padrões
de fomes, abandonos, traições e vergonhas públicas.
Meu Senhor e Meu Deus, com o suave óleo de Teu
Espírito Santo cura toda recordação de dor infrahumana em
meus antepassados e perdoa a aqueles que foram a causa
de seus danos. Faz que toda minha linhagem conheça tua
santa lei de justiça e amor, porque teu desejo é que sejamos
felizes neste mundo, abandonados nas mãos de Tua amorosa
Providência, e por toda a eternidade. Conheço, Senhor, “o
que Tu exiges de mim: nada mais do que praticar o direito,
gostar do amor e caminhar humildemente como teu Deus!”
(Miq 6, 8).

✠ Meu Senhor e meu Deus, ” Tu formaste os meus
rins, Tu me teceste no seio materno. Eu Te celebro por
tanto prodígio, e me maravilho com as Tuas maravilhas!
Conhecias até o fundo do meu ser“ (Sal 139, 13-14). Por isso
renuncio a toda reclamação sobre as DIFERENÇAS gravadas
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em minha herança genealógica e te peço que assumas a
autoridade sobre todos seus efeitos: cor dos olhos, da pele,
tamanho do corpo, talentos naturais, raça, idioma, cultura.
Corta assim a transmissão do sofrimento gerado em meus
antepassados pelas diferenças: por aqueles que se sentiram
feios, estranhos ou se lamentaram por seus defeitos físicos
visíveis, deformações e atrasos, se estes foram o laço para a
ação insidiosa dos espíritos malignos.
Anula, Senhor, todos os padrões de sofrimentos
intermináveis, incluidas as tendências a sofrer sem porqués
e o desejo inconsciente de fracasso. Rompe os laços com o
sentimento de inutilidade, de indignidade e de desesperança,
assim como o desenraizamento e isolamento. Corta todas as
raízes do desespero e indignidade, dos traumas emocionais
e as paralisias. Digo “não”ao rechaço, ao desamor, a la
amargura, ao ressentimento, a la negatividade, as omissões
de perdão e aos caminhos do mal, quando estes foram
excursionados pelos meus. “minha boca narrará tua justiça,
todo o dia a tua salvação“ (Sal 71, 15). E por isso em Teu
Santo Nome e com Teu Poder, levanto minha voz para
pedir-te que cortes a transmissão dos laços que dificultam
ou impeçam a comunicação, potencializam a gagueira ou os
defeitos na fala. E me oponho a todos os modos de ferir a
outros verbalmente, a mentira, a calunia, a injúria, ao rumor
e a fofoca, e a toda blasfêmia, maldade e traição com a língua.
Senhor Jesus, te rogo que retires de minha mente todo
pensamento obsessivo, curando todo tipo de vergonha, dor
ou pena, por todos os pecados em minha genealogia. E te
peço que cesse hoje a transmissão generacional de defeitos e
lesões maléficas. Perdoa a todos que foram causa de nossos
males. Que teu Amor a todos meus antepassados nos sane
plenamente! E, como agora, “o machado já esta posto à raiz
das árvores” (Lc 3, 9) te rogo que o sopro de Teu Espírito
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Santo perdoe os pecados em todas as minhas gerações.
Obrigado Senhor, por tua bondade. Obrigado, Senhor, por
tua bondade. Obrigado por tocar, curar e fazer-me novo,
em teu Nome, Senhor Jesus.
AMÉM, AMÉM, AMÉM.

43

Las seis puertas del Enemigo

Oração de cura intergeneracional
Esta oração é recomendável uma vez por semana, tanto para aqueles
que realizaram o processo anterior de cura intergeneracional, como
para a proteção das pessoas que colaboram ou ajudam no ministério
de cura ou de libertação, a fim de que sua ação resulte efcaz e não les
aconteçam danos malignos a eles mesmos.

✠ Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,
Deus único, imenso, eterno e onipotente que habitais em
nós, os louvo, os bendigo e os proclamo como o único Deus
e Senhor de minha família, e os agradeço por todos os dons
que chegaram até mim através de meus antepassados.
Pai Eterno, me abandono a teu Poder, a tua
Misericórdia, a teu Amor, e coloco em Tuas Mãos amorosas
a todos meus antepassados, para que derrames sobre eles e
sobre mim a graça de tua Paz. TE PEÇO PERDÃO por seus
pecados e pelos meus próprios. Renuncio a todas as obras
más às quais se apegaram as gerações de minha origem. Te
rogo e te peço perdão por quantos deles ainda penam no
purgatório. E acolhendo teu perdão, te rogo, que rompas as
cadeias e ataduras tecidas pelo maligno neles e em mim, para
que meus filhos não as herdem.

✠ Senhor Jesus, por teu Precioso Sangue derramado
na Cruz te rogo, Senhor, que ROMPAS todas as ataduras
causadas por nossas omissões de perdão a outros, pelas obras
injustas, roubos, assaltos, estafas, suicídios, mortes violentas,
trágicas e nas guerras. PERDOA os pecados de desvíos
sexuais, lesbianismo, sodomía, bestialidade e masoquismo,
onanismo, violações e todo gênero de abusos neste campo.
Perdoa os pecados de aborto, das feridas aos filhos, dos
divórcios e separações, da infelidade, do engendramento
fora do matrimônio. Perdoa os pecados de abandono dos pais
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na velhice e a necessidade, de haver impedido aos nossos
moribundos o acesso aos sacramentos e as exequias cristianas.
Perdoa, enfim a todos meus antepassados os pecados de
satanismo, bruxaria, espiritismo, magia, maçonaria, tábua
Ouija e ações das seitas da nova era e toda conivência com as
práticas do espiritismo ou do ocultismo.

✠ Espírito de Luz e de Sabedoria, dai-nos o
DISCERNIMENTO e o dom de ciência que nos permita
conhecer as situações de nossas gerações passadas que
ainda podem afetar ou seguem afetando a nossa vida
pessoal. E, em nome de toda minha estirpe geneológica, te
rogo que SANES toda ferida que abre portas para a ação
dos espíritos malignos, pelas quais buscam fazernos mal
material ou espiritualmente. Que tua graça flua em nós
continuadamente, vivificando nosso existir na Santíssima
Trindade por toda a eternidade!
AMÉM, AMÉM, AMÉM.
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