LIBERTAÇÃO DAS GERAÇÕES PASSADAS
Pelo sinal da santíssima Cruz,
Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos.
Em nome do Pai, Do Filho E do Espírito Santo. Amém.
V. Vinde, Espírito Santo,
R. 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.
V. 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 Nosso Senhor. Amém.
Pai de amor, de bondade e Misericórdia, eu te louvo e te agradeço
por teres enviado Teu filho Jesus que com a Sua Paixão, morte e
Ressurreição, venceu o pecado e a morte para minha salvação.
Agradeço por teres enviado o Espírito Santo que me fortalece, me
guia e me 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 jorra do teu Sacratíssimo
Coração e das Tuas Santas Chagas. Lava-me Jesus, na água viva
que jorra do Teu Coração trespassado pela lança. Peço que me
escondas em Vossas Santas Chagas!
Pai do Céu, deixa que a água purificadora e o Sangue redentor de
Jesus, derramados pela salvação do mundo fluam agora para a
minha família, passando através das gerações passadas, na linha
maternas e paternas, para nos purificar e libertar do pecado e de
todas as ligações maléfica com Satanás e das pessoas ligadas a
Satanás, vivas ou defuntas.
Pai Santo, venho diante de Ti, pedir perdão pelos meus pecados,
pelos pecados da minha família e dos nossos antepassados. Pelo
Sangue de Jesus, purifica-nos de toda e qualquer para invocação
maligna que tenham feitos contra nós. Renunciamos aos pecados
e a todos os poderes malignos que se opõem à Vossa Glória

eterna e ao Vosso Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus,
reivindico que o território que tenha sido entregue a Satanás volte
sob o poder absoluto de Deus. Entrego–Te toda a falta de perdão;
entrego-Te os meus pecados; Entrego-Te também todos os meios
que Satanás usou para entrar na vida.
Pelo poder do Teu Espírito Santo, revela-me Pai, todas as pessoas
a quem eu preciso perdoar e todas as áreas de pecados que ainda
não foram confessadas, concedei-me, o Pai, a verdadeira
contrição de coração. Revela–me os aspetos da minha vida que
não Te agradam, as atitudes que permitiram ou poderiam permitir
a entrada de Satanás na minha vida, para que todo o meu ser se
submeta à Vossa Santíssima Vontade.
Senhor Jesus, na autoridade do Vosso Nome, suplico-Vos que
amarrais aos pés da Vossa Cruz, todo espírito maligno do ar, da
terra, da água e dos infernos e das regiões dos mortos, assim
como todos e quaisquer espíritos enviados do mundo Satânico.
Clamo o Precioso Sangue de Jesus Cristo sobre todas estas
situações e sobre quaisquer espíritos que queiram se vingar sobre
mim. Selo no Teu Santo Nome e em Teu Precioso Sangue, a
minha própria pessoa, os meus familiares, as nossas casas, a
igreja, os carros, todos os nossos bens materiais, como
propriedade Vossa, sendo eu apenas um administrador.
No Teu Nome quebro agora e desligo toda e qualquer maldição,
feitiçaria, encantamentos, embustes, armadilhas, mentiras,
obstáculos, influência espiritual maligna, praga, avidez, jugo
hereditário, conhecido e desconhecido, e todo desequilíbrio
mental, psicológico, depressão e doenças de qualquer tipo que
venha pelo sangue ou genética, incluindo vícios, comportamentos
e pecados.
Em nome de Jesus corto toda a transmissão maléfica, corto com
Satanás, com todos os ritos Satânicos, pacto satânicos, trabalhos
satânicos, corto com toda a ligação com Satanás e pessoas
ligadas a Satanás, vivas ou defuntas. Desligo todo o meu ser do
mal e o coloco sob o poder de Jesus Cristo, meu Senhor, meu
Deus e Salvador.

Em Nome de Jesus e pelo poder de Jesus seja quebrado e
desmanchado toda e qualquer ligação com astrologia; feiticeiros,
encantadores, videntes, mapas astrais, ervas espíritas, leitura de
mão, cristais, curandeiros, benzedores, búzios, taro, cartomantes,
médiuns; movimentos da Nova Era; ocultismo, guias espíritas,
pais de santo; mães de santo, bruxas, vodu, kardecismo,
candomblé e umbanda.
Em nome de Jesus, que sejam destruídos agora todos os efeitos
de participações em sessões de espiritismo, adivinhações,
evocações dos mortos, renuncio a toda a mediunidade, tudo que
foi feito e ingerido nestes lugares por comidas, bebidas, banhos
de descarrego, oferendas, e tudo que ficou de nomes, fotografias,
objetos pessoais, tudo que foi feito nas encruzilhadas, matas,
pedreira, nas águas e cemitérios.
Espírito Santo, revela-me através de palavra de ciência quaisquer
espíritos negativos que, de algum modo, tenham se prendido a
mim; tais como: espírito de raiva, arrogância, amargura,
brutalidade, espírito de confusão, crueldade, deceção, inveja,
medo, espírito de ódio, insegurança, ciúme, orgulho,
ressentimento ou pânico.
Em nome de Jesus, e por meio da Sua autoridade se afastem
todos os espíritos malignos. Em nome de Jesus sejam repelidos
nos infernos. Que Jesus mesmo disponha deles de acordo com a
Sua Santa vontade.
Agradeço-te Pai, por teu amor, agradeço ó Espírito Santo, por me
fazeres destemido contra Satanás e contra os espíritos maus, e por
me libertares de todos estes sofrimentos que me perseguiam.
Senhor Jesus, depois de receber a Vossa libertação, a Vossa
Presença preencha a nossa casa, pelo poder do Vosso Santo
Espírito! Que eu seja aberto, a partir de agora, a receber as
Vossas graças e os dons do Espírito Santo, para viver com retidão
e fidelidade, testemunhando o Vosso Amor.

Senhor, concedei-me as virtudes da temperança, da Fé, da
caridade, da compaixão, da verdade, da sabedoria, da esperança
do amor e da misericórdia! Ajuda-nos a caminhar na luz da
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 vieste para
que cada pessoa tenha vida e para que a tenha em abundância.
Obrigado, Senhor Jesus, pelas graças recebidas, por me teres
curado e libertado das garras do Maligno. Graças a ti Senhor,
agora eu sou uma nova criatura. Louvado seja o Teu nome Jesus!
Amém!

