O que são espíritos malignos?

Espíritos malignos ou demónios, são anjos
decaídos, e humanos condenados ao inferno,
vagueando pelo mundo para perdição das
almas. Eles vão desde demónios de baixo
escalão que se focam em pecados específicos
até demónios de alto escalão que se
especializam em muitos pecados. Os espíritos
malignos arremetem contra os dons e frutos do
Espírito Santo que foram oferecidos a todos os
que obedecem a Deus.

Que tipos de espírito do mal existem?
Os espíritos malignos especializam-se em
nos demolir mentalmente, espiritualmente
e fisicamente. Alguns exemplos incluem:
espíritos malignos de confusão, nervosismo,
controlo da mente, esquecimento, dúvidas,
preguiça, adiamento para mais tarde, teimosia,
rebelião, orgulho, autoilusão, autopiedade,
vaidade, deceção, mentira, luxuria,
fornicação, divórcio, adultério, pornografia,
homossexualidade, masturbação, desunião,
briga, zanga, impaciência, irritabilidade, ódio,
malícia, despeito, vingança, falta de perdão,
amargura, ressentimento, rejeição, insegurança,
blasfémia, maldição, linguagem baixa,
negatividade, melancolia, morte, depressão,
suicídio, desespero, ansiedade, TDAH,
inquietação, insónia, paranoia, esquizofrenia,
bipolar, anorexia, glutonaria, ganância, vícios,
enfermidades, convulsões, tormento, fofocas,
falsas acusações, calúnia, pobreza, extorsão,
falsos deuses/religiões/ curandeiros, adivinhos,
feitiçaria, etc.
Espíritos malignos também vêm em missão para
implementar contratos diabólicos, maldições e
feitiçaria a pessoas (tais como bonecos de vodu,
feitiços, magia negra, magia branca, poções,
loções, ossos, cabelos, etc.).

Como é que espíritos malignos
entram nas pessoas?

Espíritos malignos recebem autoridade para estar
dentro ou à volta das pessoas através de:
Pecados dos outros: por exemplo se uma
criança é rejeitada, abusada ou exposta a conflito
parental, isto pode abrir a porta para entrarem
espíritos malignos de medo, ansiedade,
abandono e/ou rejeição. Também se uma criança
é amaldiçoada (incluindo maldição geracional)
ou exposta à feitiçaria, demónios podem vir
em missão para atormentar e enfraquecer
espiritualmente a criança, dando-lhe maior
suscetibilidade para pecar.
Pecado pessoal: alguém que persista no

pecado, por ação ou pensamento, mesmo
ignorando isso, dá autoridade aos espíritos
malignos que se especializam nestes pecados
para estarem mais em controlo. Quanto mais
má a pessoa se torna, mais os demónios de
alto escalão ganham autoridade para entrar na
pessoa.

Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e
a Mãe Maria Santíssima. Queimar incenso
abençoado, também ajuda a afastar os
demónios. De preferência dois ou mais membros
da equipa de oração devem estar presentes para
ajudar na libertação.

Como conseguimos a libertação?

Nossa Senhora confirmou a essência das orações
de libertação a Fernanda de Sequeira:
“Obrigada pelo vosso tempo a amar-me, a
vossa Mãe Maria, enquanto rezáveis pelos meus
filhos. Minha filha, tu sempre chamas pelo meu
nome quando rezas contra os espíritos que
atormentam os meus filhos de diversas maneiras.
Quando chamais pelo meu nome, pedindo a
minha ajuda, rezai a Ave -Maria, o Lembrai-vos
ó puríssima Virgem Maria, a Salve Rainha − sim,
o inimigo odeia a minha Ave- Maria. Ele sabe
que se os meus filhos rezassem fervorosamente,
especialmente quando rezam contra estes
espíritos malignos, mandando-os ir para os pés
da cruz de meu Filho Jesus, através do Precioso
Sangue de Jesus Cristo, das cinco chagas,
da flagelação junto à coluna, da coroação de
espinhos, estas orações sendo recitadas sobre
os meus filhos, então os meus queridos filhos
serão libertos no santo nome de Jesus. Devem
depois continuar a rezar o Rosário, para serem
preenchidos com esta oração, o poder do Pai,
do Filho e do Espírito Santo e serão curados
no oceano de misericórdia do meu Filho Jesus.
A cura vem do meu Filho Jesus Cristo através
de instrumentos, canais, ferramentas usadas,
escolhidas pelo meu Filho Jesus Cristo para
ajudar estes meus filhos em desespero, em
necessidade de ajuda.” (01/08/2017)
Algumas destas orações são esclarecidas abaixo.

Orações de libertação ajudam a apressar
o processo de cura, mas rezar o Rosário
diariamente, a Confissão regular, receber o
Corpo de Cristo dignamente na Missa diária,
atos de misericórdia, e leitura da Bíblia, são
grandes armas para alcançar completa cura
espiritual. Em particular, os espíritos malignos
perdem o seu poder para nos manter no
cativeiro do pecado através do Sacramento
da Confissão. Os Sacramentos do Batismo,
Eucaristia, e Confirmação constituem também
um forte escudo contra o mal, e igualmente o
rezar pelos mortos na vossa família para quebrar
qualquer maldição geracional.

O que é requerido de nós?
Os membros da equipa da oração de libertação
devem manifestar todos os frutos do Espírito
Santo e estar preenchidos de amor sacrificial
e humildade. Estes frutos incluem caridade,
alegria, paz paciência, amabilidade, bondade,
longanimidade, benignidade, fidelidade,
modéstia, continência e castidade.
Os membros da equipe de oração devem
também procurar estar em estado de graça
através da Confissão semanal, Missa diária, e
jejum pelo menos um dia por semana. Rezar,
diariamente, pedindo proteção também é
essencial. Orações de proteção incluem a
Armadura de Deus (Efésios 6), o Credo, Pai
Nosso, três Ave Marias, Glória, Salve Rainha,
Lembrai-vos, e a Oração a S. Miguel Arcanjo.

Preparando para a oração de
libertação
As salas para a oração devem ter um crucifixo,
uma estátua ou imagem de Jesus e de Nossa
Senhora, água benta, sal benzido, incenso e
velas brancas – e tudo isto deve ter recebido
uma bênção de exorcismo de um sacerdote
Católico. Os demónios muitas vezes saem de
uma pessoa através do vómito por isso um balde
e lenços papel devem também estar disponíveis.
Quando se reza sobre uma pessoa, ele ou ela
deve estar sentado numa cadeira voltada para
o crucifixo e estátuas ou imagens, idealmente
com 4 velas acesas: representando cada uma

Orações de libertação

Oração de Libertação Geral
Para evitar confusão, uma pessoa de cada vez
deve repreender os espíritos, fazendo-o à vez
como o Espírito Santo conduzir, em uníssono
de vozes. A pessoa sobre quem se está a rezar
deve estar sentada numa cadeira (não de pernas
cruzadas), fechando os olhos para se focar em
Jesus com as mãos sobre os joelhos com as
palmas das mãos voltadas para cima para
receber.
Aspergi-vos e benzei-vos com água benta.
Depois de se benzerem, agarrando no crucifixo,
de mãos abertas e com as palmas das mãos
voltadas para a pessoa por quem estamos
rezando, rezai o Pai Nosso, Ave-maria e Glória,
seguido por:

Meu querido Deus Pai, Criador de todo este
universo e do vosso filho/filha com tanto amor;
meu querido Senhor Jesus Cristo, Salvador do
Mundo e Redentor dos nossos pecados;
meu querido Espírito Santo, Sopro de Vida,
peço-vos para estardes aqui para preencher e
rodear o vosso filho/filha como um manto de
modo que ele/ela possa desviar as flechas do
maligno.
Meu querido Senhor Jesus, colocai a vossa
mão que cura sobre o vosso filho e inebriai-o
com o vosso Precioso Sangue. Selai o telhado,
as paredes, as saídas de ar, janelas, portas,
fundações e cantos desta propriedade com
o vosso Precioso Sangue, e assegurai que
nenhum espírito maligno se possa esconder,
temporariamente sair, prejudicar ou bloquear
qualquer de nós. Meu querido Deus Pai,
pedimos a tua total proteção para cada um de
nós: para as nossas idas e vindas, para os que
nós amamos e para os bens que possuímos, a
fim de que não haja retaliação como resultado
destas orações e possamos voltar a casa na tua
paz.
Minha Bem-aventurada Mãe Maria, vem com o
teu manto virginal e sê um escudo de proteção
sobre o teu filho/tua filha. Eu faço esta oração
através das tuas Lágrimas de Sangue, lágrimas
que derramaste por causa de todos os pecados
do mundo e da dor que causam no Sagrado
Coração do teu Filho e no teu Imaculado
Coração.
Arcanjos S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael, vinde,
com as vossas milícias celestes, os nove coros de
anjos, ajudar neste combate. Todos os santos do
céu, incluindo os santos esquecidos, vinde, em
nome de Jesus Cristo de Nazaré, e ajudai nesta
libertação. Peço em particular …invocar santos
específicos que venham à mente… que ajudem
nesta libertação.
Agora, conforme o Espírito Santo conduzir,
repreendei os espíritos malignos através das
sagradas chagas de Jesus (colocando crucifixos e
água benta nestas áreas) como se segue:
Pelos méritos da coroação de espinhos de
Jesus …Oração de Repreensão... Pelas chagas
nos pés de Jesus ...Oração de Repreensão...
Pelas chagas nos joelhos de Jesus ...Oração
de Repreensão... Pelas chagas nas mãos de
Jesus ...Oração de Repreensão... Pelos méritos
da flagelação junto à coluna... Oração de
Repreensão... Meu Senhor Jesus Cristo, através
da ferida feita pela lança no teu lado, purifica e

cura o teu filho/filha com o teu Precioso Sangue
e com a água que saíram do teu lado.
Então repeti três vezes:
Ó Sangue e Água, que jorraram do Coração de
Jesus como uma fonte de misericórdia para nós,
eu confio em vós para a cura do/da ________.
Falar em línguas, afirmações de verdade e o
louvor de Jesus também ajudam a expulsar
demónios. Se suspeitarem de demónios de alto
escalão dizei ”em nome de Jesus mando que te
identifiques a ti mesmo” e então repreendei-o
pelo nome.
Espíritos malignos permanecerão numa pessoa
se não houver contrição dos pecados ou se a
pessoa se recusa a perdoar − neste caso convidai
a pessoa a rezar a Oração do Perdão. Se houver
uma verdadeira contrição e perdão, a libertação
acontecerá. Concluir assim:
Meu amado Senhor Jesus, através dos méritos
da chaga no vosso ombro esquerdo, a vossa
chaga mais dolorosa, eu peço uma plena
cura de ________. Ajudai-o(a) a compreender
e implementar a vossa Palavra viva, a rezar o
Rosário cada dia, e a receber-vos dignamente
na Santa Missa através de uma Confissão regular
e contrita. Obrigada por esta cura do vosso
filho/vossa filha. Honra, louvor e Glória a Nosso
Senhor Jesus Cristo.
Rezai, então, a Oração Vinde Espírito Santo,
seguida da Glória ao Pai (três vezes) em honra
da Santíssima Trindade, a Salve Rainha ou
Memorare (Lembrai-vos) para agradecer a Nossa
Mãe, Maria Santissima.
Oração de Repreensão
Dirigi-vos aos espíritos malignos por tipo,
natureza ou nome. Por exemplo, “Espíritos
malignos de confusão e negatividade…” ou
“Tu, espirito maligno que tentas fazer com que
o/a ________ pense que não vale nada …” ou
“Incubo, Súcubo, Asmodeu, Jezabel …” Então
dizei, “Em nome de Jesus e pela autoridade
de Jesus, eu te amarro, te repreendo e te envio
para os pés da cruz de Jesus. Vai demónio, vai!”
Para relações sexuais passadas, dizei, “Em nome
de Jesus corto todas as amarras da alma com
a espada de dois gumes do Espírito”, então
repreendei quaisquer espíritos transferidos.
Escravidões, cadeias, prisões, podem também
ser cortadas pela espada do Espírito. Maldições
são quebradas, explicitando a sua natureza e
repreendendo os espíritos malignos em missão
para implementar estas maldições. Em raras
ocasiões, almas de falecidos, no purgatório,

frequentemente familiares, podem também
trazer opressão espiritual devido a questões não
resolvidas:
rezar por elas liberta desta escravidão.
Oração de Perdão
Pedi à pessoa sobre quem estais a rezar
para dizer os nomes das pessoas com quem
possa estar zangado, com amargura ou com
ressentimento. Então pedi à pessoa para repetir
depois de vós:
Meu amado Jesus, Trago-te os nomes das
pessoas que mencionei. Peço-te que tenhas
misericórdia delas, que as abençoes e as
conduzas ao teu Sagrado Coração. Peço desculpa
por qualquer raiva, amargura, ressentimento,
que tenha tido para com elas. Retiro quaisquer
maldições que tenha dito contra elas e peço-te
que as substituas por uma bênção sobre elas.
Maldições específicas, Auto maldições (por
exemplo “nunca mais quero estar com outro
homem”), palavras que amarram (por exemplo,
“se eu não puder ficar contigo, então eu nunca
serei feliz”), juramentos, contratos, ou “dons”
recebidos de Satanás também necessitam de
ser expressados e renunciados. E tudo deve
ser levado à Confissão para que ocorra uma
verdadeira libertação.
Eu perdoo-lhes do fundo do meu coração. Peço
perdão por te ter ofendido e magoado, meu
Jesus. Ajuda-me, amado Jesus, a fazer como
fizeste na cruz quando gritaste, “Pai perdoa-lhes
porque eles não sabem o que fazem.” Ajuda-me
a vê-los com os teus olhos de amor, misericórdia
e compaixão. Obrigado Jesus. Amo-te Jesus. Eu
te louvo Jesus. Ámen.
Oração Vinde Espírito Santo
Vinde, Espírito Santo, vinde através da poderosa
intercessão do Imaculado Coração de Maria, a
tua bem-amada esposa.
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos
vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso
divino amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será
criado, e assim renovareis a face da terra.
Vinde Espírito santo, preenchei e fortalecei
________ com os teus dons de sabedoria,
entendimento, conselho, fortaleza, ciência,
piedade e temor de Deus ...mencionar outros
dons e carismas conforme o Espírito conduzir...
Vinde Espírito Santo e enchei o vosso filho/
vossa filha com o fogo do vosso amor, com os
vossos frutos de caridade, alegria, paz, paciência,
afabilidade, bondade, longanimidade, brandura,
fidelidade, modéstia, continência e castidade.

Peço-te, meu amado Espírito Santo, para
trazeres à luz o que esteja na escuridão para
permitir que o teu filho/a tua filha cheguem à
plena reconciliação e cura. Obrigado meu gentil,
meu amado Espírito Santo, meu Sopro de Vida,
eu vos amo: Ámen.

Libertando casas

Encorajar donos de casas a:
1: Destruir e queimar estátuas, livros, vídeos, e
imagens esculpidas que celebram o mal, honram
estranhos deuses e ídolos pagãos. Estes incluem
dragões, bruxas, maus-olhados, símbolos
satânicos, trajes do Halloween, itens de bruxaria
(tais como remédios, poções, pós, cabelos,
ossos), itens supersticiosos (tais como cartas
tarot, cartões de anjo, encantamentos, amuletos,
pulseiras da sorte, e olhos malignos), fatos ou
objetos para rituais ocultos, filmes contendo sexo
ou linguagem suja, musica Anticristo, etc.
2: Salpicar com água benta, fazendo o Sinal da
Cruz, no chão de cada quarto, em armários e
nas janelas, e pôr uma pitada de sal benzido
em cada canto do quarto. Com o crucifixo na
mão, mandai todos os espíritos malignos que
estão no quarto, que se vão embora em nome
de Jesus. Repetir em cada quarto e nos limites
da propriedade. Colocar uma fina linha de sal
benzido e água benta na entrada do edifício
e da propriedade para bloquear a entrada de
qualquer espírito maligno. Queimar incenso
benzido, neste processo, é também muito
poderoso para a purificação do vosso ambiente.
3: Concluir com uma oração pela vossa casa
e pela vossa família, pedindo a S. Miguel, S.
Gabriel e S. Rafael, os arcanjos, para virem
com as suas milícias de anjos e purificarem a
vossa casa. Pedi também ao Espírito Santo para
trazer à luz algum maligno que possa estar na
propriedade para que o possais remover quando
vos for revelado.
4: Consagrai e idealmente entronizai na vossa
casa o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado
Coração de Maria. Isto, juntamente com a
devoção do Rosário diariamente, traz uma
imensidade de graças às famílias e forma um
forte escudo contra o mal.
Para mais informação,
visitar Resources em
www.alpha-omega.org.za
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“E estes sinais acompanharão
aqueles que acreditarem: Em meu
nome expulsarão os demónios,
falarão novas línguas, pegarão em
serpentes, e se beberem alguma
coisa mortífero, nada sofrerão;
colocaram as mãos sobre os
enfermos e estes ficarão curados.”
(Marcos 16:17−18)

