CURA DO CASAMENTO
São Paulo exortava os casais:
«Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se
entregou por ela, para a santificar, purificando-a, no banho da água, pela
palavra. 27Ele quis apresentá-la esplêndida, como Igreja sem mancha nem
ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. Assim devem
também os maridos amar as suas mulheres, como o seu próprio corpo.
Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.» (Ef 5,21-28)
Recolhemo-nos em oração.
Deus Pai Todo-Poderoso, nós Vos pedimos, em nome de Jesus, pelo poder
do Espírito Santo e pelos méritos e intercessão da Virgem Maria, de São
José seu esposo e de todos os santos, que façais fluir para nós e nossas
famílias as águas santas do batismo, para nos lavar, purificar, santificar e
libertar de todas as doenças, de todos os vícios, das pragas, maldições e
ligações maléficas que porventura recebemos dos nossos antepassados
Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, nós confiamos em Ti e, neste
momento renunciamos a tudo aquilo que nos possa separar de Ti. Senhor
Jesus, nós te pedimos, faz fluir o Sangue e a Água do Teu Coração
Misericordioso sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias e
antepassados, e cura-nos e liberta-nos de todas as doenças hereditárias, de
todos os vícios, e de todas as prisões demoníacas que contraímos por
causa dos nossos pecados e, particularmente por termos recorrido ao
ocultismo.
Espirito Santo Paráclito, nosso Advogado e Defensor, nosso Divino
Consolador, vem conduzir a nossa oração, vem orar em nós e por nós,
segundo a Vontade do Pai. Vem com o poder da Santa Cruz de Jesus, das
Santas Chagas de Jesus, vem com o Sangue e Águas do Coração de Jesus.
Com teu poder divino, faz fluir esta fonte de graça sobre as nossas famílias
e antepassados e liberta-nos de todas as doenças físicas, mentais e
espirituais. Vem Espírito Santo com Teu Amor e Poder.
Virgem Santa Imaculada, Mãe de Jesus e Mãe de Igreja, nossa Mãe
querida, socorre as nossas famílias com São José teu esposo, cobri-nos
debaixo do vosso santo Manto, protegei-nos e afastai de nós todos os males
do corpo e da alma, todas perigos e perturbações, todas as insidias do
maligno que querem prejudicar os relacionamentos familiares.

Em nome de Jesus, pelo poder da Sua Santa Cruz, pelos Seu Sangue
precioso, assumimos agora a nossa dignidade de Filhos de Deus e
renunciamos e cortamos todos os patrões que possam gerar infelicidade e
divisão na vida conjugal e familiar.
Em nome de Jesus, pelo poder da Santa Cruz, cortamos com todo o espírito
de divisão e discórdia, de orgulho, de opressão, de desamor e de
infidelidade, de separação e divórcio.
Invocamos o Sangue e a Água do Coração de Jesus, para que nos lave e
purifique as nossas famílias de todo o desamor, orgulho, ódio e cobiça.
Renunciamos e cortamos com a sexualidade desordenada, com todas as
formas de infidelidade, enganos, mentiras, violência, vingança, maustratos, raiva, inveja, depressão, opressão, doenças físicas e psíquicas
espirituais e diabólicas.
Renunciamos e cortamos, em nome de Jesus, com o orgulho, falta de
perdão, indiferença e com todas as tenções que endurecem os corações.
Renunciamos e cortamos, em nome de Jesus, com todas as tenções
negativas de sentir-se presos nas armadilhas de um casamento infeliz e com
todo o sentimento de vazio e de fracasso e com todas as formas negativas e
malignas que bloqueiam os relacionamentos duráveis nas nossas famílias.
Renunciamos e cortamos em nome de Jesus a todos os efeitos nefastos do
ocultismo, bruxarias, consagrações ao diabo, praga e maldições que
fizeram cair a desgraça sobre nós.
Ordenamos, em nome de Jesus, Nosso Senhor a todos os patrões de vícios,
doenças, pragas e maldições que por inveja, interesses e qualquer
maldade, foram feitos afim de perturbam os relacionamentos dentro da
família semeando, divisão e discórdia, sejam agora aniquilados aos pés da
Santa Cruz de Jesus e nunca mais voltes a formar-se.
Libertai-nos, ó Pai, de todas as insídias do maligno que nos impedem de
viver em paz, amigos uns dos outros.
Ordenamos, em nome de Jesus, Nosso Senhor a todos os patrões da
impureza, de ciúmes, de inveja, de mentiras, de ódio, ira, vingança,
ressentimento, falta de perdão, de medo, desequilíbrio mental, opressão,
depressão, angústia, desanimo, desespero, saiam agora para fora, e sejam
aniquilados, aos pés da Santa Cruz e nunca mais voltem a formar-se.

Perdoai, Deus Pai, bom e misericordioso todos os pecados com que os
nossos antepassados desonraram o Sacramento do Matrimónio. Curai, em
nome de Jesus as nossas famílias e fazei surgir doravante casamentos
felizes, casais justos e santos, sinceramente comprometidos na observância
dos vossos mandamentos, cheios de amor, de paz, de candura e pureza, de
fidelidade, lealdade bondade e respeito recíproco e que as crianças tenham
o temor de Deus em suas almas. Amén

