ORAÇÕES DE LIBERTAÇÃO
Oração de S. Bernardo
Lembrai-Vos, ó piíssima Virgem Maria,
que nunca se ouviu dizer que algum daqueles
que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa
assistência, e reclamado o vosso socorro,
fosse por Vós desamparado.
Animado eu, pois, de igual confiança,
a Vós, Virgem entre todas singular,
como a Mãe recorro, de Vós me valho e,
gemendo sob o peso dos meus pecados,
me prostro aos Vossos pés.
Não desprezeis as minhas súplicas,
ó Mãe do Filho de Deus humanado,
mas dignai-Vos de as ouvir propícia
e de me alcançar o que Vos rogo. Amen.

Augusta Rainha dos Anjos
Augusta Rainha dos Anjos,
Vós, que 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 com o Vosso poder
Persigam os demónios, os combatam em toda a parte
E os precipitem no abismo.
Quem é como Deus?
Santo Anjos e Arcanjos, protegei-nos e defendei-nos!
Ó boa e terna Mãe, enviai os Vossos anjos
Para que nos defendam e afastem de nós
O inimigo cruel! Amem
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À vossa proteção
À vossa proteção recorremos,
Santa Mãe de Deus;
não desprezeis as nossas súplicas
em nossas necessidades;
mas livrai-nos sempre de todos os perigos,
ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.

Orações a São José
São José abençoai-me,
em nome de Deus Omnipotente,
vós, que sois o Terror dos demónios,
e defendei-me dos espíritos malignos.
Ide à minha frente para e guiai-me,
ficai atras de mim e protegei-me
caminhai ao meu lado e amparai-me.
Com a vossa poderosa intercessão ajudai-me
para que eu persevere no bem,
para que eu viva sempre na Graça de Deus
Até chegar à Gloria eterna do Céu. Amen

Oração de Renúncia
Em teu nome, Senhor Jesus,
eu renuncio a todo pecado.
Renuncio a satanás, a suas seduções,
suas mentiras e promessas.
Renuncio a qualquer ídolo e a toda idolatria.
Renuncio a minha intransigência em perdoar,
renego o ódio, o egoísmo e a arrogância.
Renuncio a tudo o que me fez esquecer
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a vontade de Deus Pai.
Afasto de mim a preguiça e o bloqueio psíquico,
a fim de que Jesus possas entrar em meu ser.
Ó Maria, Mãe querida, ajuda-me
a esmagar a cabeça de satanás! Amen.

Credo (Simbólo dos Apóstolos)
Creio em Deus, Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da Terra
E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo;
nasceu da Virgem Maria;
padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado;
desceu à mansão dos mortos;
ressuscitou ao terceiro dia;
subiu aos Céus;
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. Amen
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Oração a São Miguel
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate,
sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas
do demônio.
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós,
príncipe da milícia celeste, pela virtude divina,
precipitai ao inferno satanás e todos os espíritos
malignos, que andam pelo mundo para perder as
almas. Amen.

Invocação aos Santos Anjos
Deus Onipotente e Eterno,
Concedei-nos o auxílio das Legiões Celestes
Afim de que sejamos preservados e defendidos
dos ataques do Inimigo.
Pelo precioso Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo
E pela intercessão da Santíssima e Imaculada Virgem
Maria, sejamos livres de todos os perigos e de todos
os males e possamos servir-Vos com liberdade e paz.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
Que é Deus Convosco, na Unidade do Espírito Santo.

Oração ao Senhor Jesus
Senhor Jesus, meu Senhor, meu Deus e meu tudo,
Que nos remistes com o Sacrifício da Cruz
E derrotaste o poder de Satanás,
peço que me livres de toda a presença maléfica
e de toda a influência do maligno.
Peço-to, pelo Teu santo nome,
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Peço-to, pelas Tuas Santas Chagas,
Peço-to, pelo Teu Preciosíssimo Sangue
Peço-to, pela Tua Santa Cruz
Peço-to, pela intercessão de Maria,
Virgem Imaculada e Mãe das Dores.
O Sangue e a Água que brotam
Do Teu Coração Misericordioso
Se derramem sobre mim
Para me purificar, me libertar e curar. Amen

Ladainhas do Preciosíssimo Sangue
Sangue de Cristo, Filho Unigênito do Eterno Pai,
salvai-nos.
Sangue de Cristo, Verbo de Deus encarnado.
Sangue de Cristo, da Nova e Eterna Aliança.
Sangue de Cristo, que na agonia, escorre sobre a terra.
Sangue de Cristo, da flagelação e da coroação de
espinhos, salvai-nos
Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos.
Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos.
Sangue de Cristo, Sangue da Nossa Redenção.
Sangue de Cristo, Sangue do Santo Cálice da
Eucaristia.
Sangue de Cristo, Sangue da Misericórdia Divina.
Sangue de Cristo, vencedor dos demônios.
Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos.
Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos.
Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens. .
Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos.
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Sangue de Cristo, alívio dos oprimidos, salvai-nos.
Sangue de Cristo, consolação dos que choram.
Sangue de Cristo, esperança dos penitentes.
Sangue de Cristo, conforto dos moribundos.
Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações.
Sangue de Cristo, penhor de vida eterna.
Sangue de Cristo, que livra as almas do Purgatório.
Sangue de Cristo, digno de toda a honra e glória.

Levanta-se Deus!
Por intercessão da Bem-Aventura e sempre Virgem Maria,
de São Miguel Arcanjo e de toda Milícia Celeste.
Que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os
que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amen.

Eis a cruz de Cristo
- Eis a Cruz de Cristo, fugi potências infernais!
- Venceu o Leão da tribo de Judá,
Jesus Cristo, o filho de David!
- Aleluia, venceu Jesus Cristo, Senhor!
- Se Deus é por nós, quem será contra nós?
O Senhor é minha luz e minha salvação.
A quem poderia eu temer?
O Senhor é o baluarte de minha vida.
Perante quem tremerei?
Senhor, estendei vossa mão poderosa.
Em vós confiamos firmemente
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Oração de São Bento
A Cruz Sagrada seja a minha luz.
Não seja o dragão meu guia.
Retira-te satanás,
nunca me aconselhes coisas vãs.
É mal o que tu me ofereces.
Bebe tu mesmo o teu veneno.
Levanta-se Deus, por intercessão da Bem-Aventurada Virgem
Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a Milícia Celeste, sejam
dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que O
odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amen.

Oração de libertação ao Espírito Santo
Vinde, Espírito Santo, penetrai as profundezas da
minha alma com o Vosso amor e o Vosso poder.
Arrancai as raízes mais profundas e ocultas da dor e do
pecado que estão enterradas em mim.
Lavai no precioso Sangue de Jesus e aniquilai
definitivamente toda ansiedade que trago em mim, toda
amargura, angústia, sofrimento interior, desgaste
emocional, infelicidade, tristeza, ira, desespero, inveja,
ódio e vingança, sentimento de culpa e de
autoacusação, desejo de morte e de fuga de mim
mesmo, toda opressão do maligno na minha alma, no
meu corpo e toda insídia que ele coloca em minha
mente.
Ó, bendito Espírito Santo, queimai com o Vosso fogo
abrasador toda treva instalada dentro de mim, que me
consome e impede de ser feliz. Destruí em mim todas
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as consequências dos meus pecados e dos pecados dos
meus ancestrais, que se manifestam em minhas
atitudes, decisões, temperamento, palavras, vícios.
Libertai, Senhor, toda a minha descendência de herança
de pecado e rebelião às coisas de Deus que eu próprio
lhe transmiti.
Vinde, Santo Espírito! Vinde em nome de Jesus! Lavaime no Sangue precioso de Jesus, purificai todo o meu
ser, quebrai toda a dureza do meu coração, destruí todas
as barreiras de ressentimento, mágoa, rancor, egoísmo,
maldade, orgulho, soberba, intolerância, preconceitos e
incredulidade que existem em mim.
E, no poder de Jesus Cristo ressuscitado, libertai-me,
Senhor! Curai-me, Senhor! Tende piedade de mim
Senhor! Vinde, Santo Espírito! Fazei-me ressuscitar
agora para uma vida nova, plena do Vosso amor,
alegria, paz e plenitude.
Creio que estais fazendo isto em mim agora e assumo
pela fé a minha libertação, cura e salvação em Jesus
Cristo, meu salvador.
Glórias a Vós, meu Deus! Bendito sejais para sempre!
Louvado sejais, ó, meu Deus!
Em nome de Jesus e por Maria nossa Mãe. Amém”
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Oração de libertação – a Deu Pai
- Renuncias a Satanás e a todos os seus anjos?
- Sim renuncio.
- Renuncias a todas as suas incitações ao pecado
e à rebelião contra Deus?
– Sim, renuncio.
- Renuncias a todas as suas seduções: magia, feitiçaria,
bruxaria, astrologia, adivinhação, invocação dos
mortos, espiritismo, idolatria, cultos satânicos, música
satânica, superstição e todas as formas de ocultismo?
- Sim renuncio
- Crês em Deus, Pai todo-poderoso, Criador e Senhor
do Céu e da Terra?
- Crês em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor,
que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi crucificado,
morreu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está
sentado a direita do Pai e virá de novo para julgar os
vivos e os mortos?
- Crês no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na
comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na
ressurreição da carne e na vida eterna?
- Esta é a nossa fé, é a fé da Igreja, que nos gloriamos
de professar em Jesus Cristo, Nosso Senhor. Ámen
Oremos como o Senhor nos ensinou: PAI NOSSO ….
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Livrai-nos 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-o, agora, o Deus, Pai de bondade e
misericórdia, este nosso irmão N. do domínio e ligação
com Satanás e os seus anjos; libertai-o das forças do
mal, esmagai-as, destrui-as, para que o N. possa ficar
bom e viver segundo a vossa santíssima Vontade.
Libertai-o, ó Pai, de todos os malefícios, das bruxarias,
da magia negra, das missas negras, dos feitiços, das
maldições, do mau-olhado, dos ritos satânicos, dos
cultos satânicos, das consagrações a satanás. Destrui
qualquer ligação com satanás e com todas as pessoas
ligadas a satanás, vivas ou defuntas.
Libertai-o 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;
destrui todos estes males no inferno, para que nunca
mais atormente o N. nem nenhuma outra criatura no
mundo.
Deus Pai todo-poderoso, peço-Vos, em nome de Jesus
Cristo Salvador, pela intercessão da Virgem Imaculada
e de São José, seu castíssimo esposo e pai terreno do
Vosso Filho, que ordeneis a todos os espíritos imundos,
a todas as presenças maléficas que atormentam o N., a
deixá-lo imediatamente, a deixá-lo definitivamente e a
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ir para o inferno eterno encadeados por São Miguel
Arcanjo, por São Gabriel, por São Rafael, pelos nossos
Anjos da Guarda, e sejam esmagados debaixo do
calcanhar da Santíssima Virgem Maria nossa Mãe
Imaculada.
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, salvai este vosso servo, libertai-o
do mal e da escravidão do Inimigo; afastai dele o
espírito de mentira, soberba, luxúria, avareza, ira,
inveja, gula, preguiça e de toda a espécie de maldade.
Recebei-o no vosso Reino, abri o seu coração para
entender o Vosso Evangelho, para que viva sempre
como filho da luz, dê testemunho da verdade e pratique
obras de caridade segundo os Vossos mandamentos.
Com o sopro da Vossa boca expulsai, Senhor, 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.
R. Amen.
O Senhor te livre de todo o mal, em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo.
R. Amen.
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Bendigamos ao Senhor.
R. Graças a Deus.
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