
 
 
São Miguel Arcanjo,  
defendei-nos neste combate.  
Sede o nosso auxílio contra a malícia de e ciladas do demónio.  
Instante e humildemente pedimos que Deus sobre ele impere.  
E Vós, Príncipe da milícia celeste, com a graça do poder divino,  
lançai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos,  
que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Ámen.  
  
 
INVOCAÇÃO DA SANTA CRUZ  
  
Pelo poder da santa Cruz + 
- salvai-nos, Jesus Cristo, salvador do mundo,  
- Vós que salvastes Pedro no mar,  
 tende piedade de nós.  
 
Pelo sinal da santa Cruz +  
 - Livrai-nos dos nossos inimigos.  
  
Pela vossa santa Cruz +  
- salvai-nos, Jesus Cristo, Redentor do mundo,  
- Vós que, morrendo, destruístes a morte  
 e ressuscitando restaurastes a vida.  
 
- Adoramos, Senhor, a vossa santa Cruz +,  
- recordamos a vossa gloriosa paixão;  
 - Vós que por nós morrestes,  
 tende piedade de nós. 
   
Nós Vos adoramos e bendizemos,  
 Senhor Jesus Cristo, que pela vossa santa Cruz  
 + remistes o mundo.  
  

 
ORAÇÃO DE LIBERTAÇÃO 

 
 



RENÚNCIA E PROFISSÃO DE FÉ.  

 
Renuncio ao pecado, renuncio a Satanás,  
a todas as suas obras e a todas as suas seduções:  
magia, feitiçaria, bruxaria, astrologia, adivinhação,  
espiritismo e a toda a espécie de superstição.  
 
Creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra;  
E em Jesus Cristo, um só seu Filho, Nosso Senhor,  
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,  
nasceu da Virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,  
foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos, 
ressuscitou ao terceiro dia; subiu ao Céu, 
 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 e na vida eterna. Amém. 
  
 
ORAÇÃO A NOSSA SENHORA.  
 
À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus.  
Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades;  
mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.  
 
Consoladora dos aflitos, rogai por nós;  
Auxílio dos cristãos, rogai por nós.  
Ensinai-me a louvar-Vos, Virgem gloriosa e bendita,  
dai-me força e poder contra os meus inimigos.  
 
Augusta Rainha do Céus,  
soberana Mestra dos Anjos,  
Vós que, desde o princípio, recebestes de Deus  
o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás,  
nós vos pedimos humildemente,  
enviai as legiões celestes, para que, sob as vossas ordens  
e por meio do Vosso poder, persigam os demónios,  
os combatam em todo o lugar,  
reprimam a sua audácia,  
repelindo-os para o abismo profundo.  



Quem é como Deus?  
Ó boa e terna Mãe,  

vós sereis sempre o nosso Amor e a nossa esperança.  
Ó divina Mãe, enviai os Santos Anjos  
para nos defender e afastar para longe de nós o inimigo cruel.  
 
Santos Anjos e Arcanjos, defendei-nos e guardai-nos.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,  
ao Deus que é, que era e que vem,  
Pelos séculos dos séculos. Ámen  (Pio X, 1908) 
  
 
 

 
Oremos como o Senhor nos ensinou: PAI NOSSO …. 
  
Libertai-nos, ó Pai,  
de todo mal e de toda a perturbação diabólica;  
Vós que pela morte e ressurreição de Jesus Cristo,  
vosso amado Filho, nos libertastes do poder das trevas e da morte  
e nos transferistes para o Vosso Reino de luz e santidade,  
libertai-nos, agora, o Deus, Pai de bondade e misericórdia.  
  
Libertai-nos, ó Pai,  
do domínio e ligação com Satanás  
e os seus anjos; libertai-nos das forças do mal,  
esmagai-as, destruí-as, para que possamos ficar bons  
e viver segundo a vossa santíssima Vontade.  
  
Libertai-nos, ó Pai,  
de todos os malefícios, bruxarias, magia negra,  
missas negras, feitiços, maldições, mau-olhado,  
ritos satânicos, cultos satânicos, consagrações satânicas  
e destruí qualquer ligação com Satanás  
e com todas as pessoas ligadas a Satanás,  
vivas ou defuntas.  
  

 
 

ORAÇÃO DE LIBERTAÇÃO 
 



Libertai-nos, ó Pai, de toda a infestação diabólica,  
de toda a possessão diabólica, de toda a obsessão  
diabólica e de tudo aquilo que é pecado ou consequência do pecado;  
destruí todos estes males no inferno,  
para que nunca mais nos atormentem a nós  
e a nenhuma outra criatura no mundo.  
  
Deus Pai Todo-poderoso,  
nós Vos pedimos, em nome de Jesus,  
Vosso Filho, Nosso Senhor e Salvador,  
pela intercessão da Virgem Imaculada,  
de São José e de todos os santos  
que ordeneis a todos os espíritos imundos,  
a todas as presenças maléficas que nos deixem  
  
Ó Deus, nosso Pai,  
Vós que criastes o homem à vossa imagem  
e semelhança na santidade e na justiça,   
e, depois do pecado, não o abandonastes,  
antes, com sábia providência,  
cuidastes da sua salvação, pelo mistério da encarnação,  
paixão, morte e ressurreição do vosso muito amado Filho,  
nós Vos pedimos, salvai-nos e libertai-nos de todos  
os males e da escravidão do Inimigo;  
  
Afastai de nós o espírito de mentira,   
soberba, luxúria, avareza, ira, inveja, gula,  
preguiça e toda a espécie de maldade.  
  
Recebei-nos no vosso Reino, abri o nosso coração  
para entendermos a Palavra do Evangelho, para que  
vivamos sempre como filhos da luz, testemunhemos  
a Verdade e pratiquemos as obras de caridade segundo  
os Vossos mandamentos.  
  
Com o sopro da Vossa boca,  
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso,  
expulsai os espíritos malignos: ordenai que se retirem  
porque chegou o Vosso Reino. Por Nosso Senhor Jesus Cristo,  
Vosso Filho, que é Deus convosco,  
na unidade do Espírito Santo. Ámen. 
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