CURA DOS RELACINAMENTOS HUMANOS
«Procurai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais se
vos dará por acréscimo. 34Não vos preocupeis, portanto, com o dia
de amanhã, pois o dia de amanhã já terá as suas preocupações. Basta
a cada dia o seu problema.» (Mt 6,33)
Destruímos os relacionamentos quando desvalorizamos os outros e
não lhe reconhecemos as suas capacidades; quando pretendemos ter
razão e recusamos o diálogo; quando nos fechamos e não escutamos
de verdade o que o outro nos quer dizer; quando andamos atarefados,
sempre depressa e não temos tempo para elas; quando pretendemos
que façam o que nós queremos; quando recorremos as ameaças, aos
recatos; quando simplesmente os ignoramos.
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, eu confio em Ti e, neste
momento renuncio a tudo aquilo que me possa separar de Ti. Eu te
peço, Senhor Jesus, faz fluir o Sangue e a Água do Teu Coração
Misericordioso sobre mim, minha família e antepassados, cura-nos e
liberta-nos de todas as doenças hereditárias 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
na minha família e antepassados e liberta-nos de todas as doenças

físicas, mentais e espirituais. Vem Espírito Santo com Teu Amor e
Poder.
Neste momento, Senhor Jesus, renuncio a todo e qualquer
envolvimento, meu e de meus antepassados, com as prática do
ocultismo, magia, espiritismo, adivinhação, maçonaria e falsas
doutrinas e filosofias orientais, obra de Satanás. Lava, Senhor Jesus,
purifica com o Sangue e a Água do Teu Coração e liberta-nos de todas
as consequências nefastas do ocultismo.
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, desânimo, desespero, saiam agora
para fora, e sejam aniquilados, aos pés da Santa Cruz e nunca mais
voltem a formar-se.
Libertai-nos, Pai, de todos os males e enchei os nossos corações de
Amor e de Paz. Ajudai-nos a vencer o orgulho com o dom da
humildade, da mansidão e da paciência e a lavar todas as ofensas com
o dom do perdão. Ajudai-nos a vencer o egoísmo com o dom do
Vosso Amor. Ajudai-nos a vencer a impureza com o dom do pudor, da
castidade, da fidelidade, do dialogo e sacrificando-nos por amor dos
outros. Enfim, Pai, enchei-nos do Vosso Amor e da Vossa Paz e curai
os nossos corações feridos pelos pecados e pela maldade do dos
outros.
Afastai, Pai, os espíritos malignos e todas as pragas e maldições que
pesam sobre as nossas famílias e enviai a nós os vossos santos Anjos
portadores da Vossa Paz. Libertai-nos, Pai, de todo o desamor, de

toda a desunião, derramai o Vosso Espírito de Caridade e que em
nossa casas reine o amor reciproco, a alegria simples e serena, o
desejo do bem, a saúde mental, física e espiritual.
Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, Castíssimo
Coração de São José, Sagrada Família de Nazaré, protegei-nos
debaixo do vosso Santo Manto. Abençoai as nossas famílias para que
sejam unidas na oração, no amor e no serviço.
Abençoai, ó Pai, as nossas famílias com o dom da Vossa Graça.
Renovai os nossos corações: que procuremos em primeiro lugar o
Reino de Deus com uma vida justa e santa. Que imitemos a Sagrada
Família de Nazaré, na humildade, no serviço, na oração e no
cumprimento da Vossa Santíssima Vontade.

