
ORAÇÃO DE PROTEÇÃO E ENGAMENTO À JESUS CRISTO, NOSSO SENHOR (versão completa, ou 
seja, oração de proteção e engajamento + oração de arrependimento) 

Esta oração pode ser modificada segundo a sua vontade ou necessidade. O modelo aqui 
pode te ajudar nessa tarefa mas cabe à você reconhecer o que ou onde precisa ser mudado 

em sua vida e, então, pedir ajuda ao Cristo para fazê-lo. Você também poder rezar esta 
oração apenas em sua intenção ou para você e sua família, amigos etc.  

ANTES DE ORAR 

Reconheça e reflita nos pecados e vícios que você deseja combater para vencer.  

Reze com atenção e concentração, tendo a absoluta certeza da Presença do Cristo junto à ti. 
Confie e creia! 

ORAÇÃO 

Senhor, eu renuncio e me arrependo de todos os pecados que cometi após a minha última 
confissão. Eu me arrependo principalmente de (completar com o que lhe diz respeito)... 

Eu reconheço e me arrependo de deixar-me levar pelo mundo e por suas distrações e desta 
forma, afastar-me de Ti e da obra que me legou. Perdoa-me por ter ofendido à Ti e ao meu 

próximo igualmente. 

Dê-me a força de não mais pecar, sobretudo, por aquilo que está escondido em lugares 
secretos de meu coração e de minha mente.  Restaure e proteja aquilo que deseja fazer de 

mim e de minha vida, por mim e através de mim, pelo Teu Santo Nome.  

Pelo Teu Santo Nome, Jesus Cristo, Meu Senhor - que é Filho Único de Deus, o Alfa e o 
Ômega, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e Aquele que tem domínio sobre tudo e sobre 

todos, sobre toda e qualquer autoridade e poder, eu (diga seu nome completo) ordeno à 
todos os demônios e criaturas maléficas enviados contra mim para retornarem ao abismo 

de onde vieram! Eu lhes retiro a oportunidade de me prejudicarem! Amém. 

Com o Precioso Sangue de Jesus, pelo Teu Santo Nome Todo-Poderoso, eu neutralizo toda 
força e energia de matéria negra, toda substância sutil ou não, inalada ou absorvida sem 

meu conhecimento, permissão e contra minha vontade; toda onda eletromagnética 
nociva; todo tipo de radiotividade;  toda doença contagiosa e peste de morte; todo 

alimento e bebida impuros; todo e qualquer objeto enfeitiçado; toda projeção espiritual 
maligna; toda manipulação e confusão mental vinda de inteligências ou forças 

demoníacas; todo vício de gula, obstinação e desobediência ao Senhor; todo vício de jogo 
(incluindo os vídeo-ga e internet); todo vampirismo; todo feitiço, mandinga, macumbaria e 

magia negra; toda maldição, seja ela qual for, em minha vida e em todas as gerações de 
minha família no passado, presente e futuro; todo covil, permanência ou fortaleza das 

trevas; todo domínio e controle de energias e/ou pessoas longe de Deus em minha vida e 
em minha casa, trabalho etc; toda contaminação e infestação demoníaca; todo impacto do 

CERN e das entidades espirituais de anti-matéria que ele traz para nos atacar. Em outras 
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palavras, com o Precioso Sangue de Jesus, pelo seu Santo Nome, eu neutralizo toda e 
qualquer arma utilizada pelo inimigo contra mim. 

Senhor, livra-me do Maligno, corte todos os laços que me ligam ao mal e suas energias 
negativas e reforce a Esfera de Proteção Santa e Angélica que envolve à mim e também 

tudo aquilo que me pertence, onde quer que eu vá. 

Obrigado(a) Senhor Jesus de ter-me permitido de usar o Teu Santo Nome e o Teu Santo 
Poder contra todo e qualquer mal. Cubra-me com o Teu Sangue, Meu Senhor.  

Cura-me Senhor de todo mal! O Senhor é bom, clemente, fiel e verdadeiro. Tenho fé e 
confiança em Ti. Jesus, eu Te amo. 

Senhor Jesus, purifique-me e santifique-me com Teu Sangue Precioso para que eu me una 
cada vez mais à Ti. Que meu amor cresça cada vez mais e mais por Ti pela caridade ao meu 
próximo, por um amor sincero aos meus irmãos e irmãs - independente de todas as nossas 

diferenças - com humildade, com coragem, com pureza e com sabedoria. 

Eu rezo para que o Senhor restaure a fé, a pureza, a integridade, a alegria em meu ser, 
onde quer que eu esteja e com quer que eu esteja - apesar das dificuldades e vícios 

lançados pelo inimigo e também vindos de minha própria carne. 

Eu perdõo e abençõo todos aqueles que escolheram ser meus inimigos e peço que o Teu 
Amor os converta. Seguindo o Teu exemplo: "Pai, perdoa-os pois eles não sabem o que 
fazem." Mas, se por acaso Senhor, eu não conseguir perdoa-los, que Teu Espírito venha 
sobre mim e socorra-me para que minha alma seja, então, capaz de perdoar. Que Teu 

Espírito que vive em mim restaure e complete tudo aquilo que me ainda falta-me. 

Pai, ABBA, que Tua vontade se realize em mim e em minha vida. Proteja e dirija minha 
saúde física, emocional, moral, mental, psíquica e sobretudo, espiritual. 

Senhor, restaura Teu Reino no Brasil e em todo o mundo: converta os corações endurecidos 
ao Teu Santo Amor, abra os olhos daqueles que não vêem e/ou não querem ver, afasta a 

cegueira espiritual de todo o mundo e mostre o que realmente acontece nos bastidores do 
mundo para possamos conhecer a Verdade e sermos libertos por ela; livrai todos aqueles 

que foram "endoutrinados" pela mentira e pela ilusão vinda de diversas fontes possíveis e 
liberté todos os que têm seus espíritos controlados e manipulado s por forças que não vêm 

do Senhor. Eu peço que o Senhor "desprograme" a mente e o Espírito das pessoas para 
que, enfim, todos possam ver a verdade e a Tua Luz. Proteja edirija todos os governantes 
do mundo engajados com o Teu Caminho Santo e que desejam caminhar para uma Paz 

Mundial. Meu Jesus, cubra de graças Teus filhos e filhas que buscam - alguns à duras penas 
- instaurar Teu Ministério neste mundo. Abençoe as verdadeiras e santas vocações e 
multiplique os talentos e dons extraordinários de todos aqueles que combatem pela 

instauração do Teu Reino neste mundo. Amém. 

Senhor, obrigado(a) por permitir-me utilizar o poder e a força de Teu Santo Nome. (3x) 

Senhor, obrigado(a) por permitir-me utilizar o poder e a força de Teu Precioso Sangue. (3x) 
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Senhor Jesus, eu confio em Ti e Te amo. (3x) 

Senhor, que Teu Sangue esteja sobre mim e sobre minha família. 

Senhor, que Teu Sangue esteja sobre todo o Brasil. 

Senhor, que Teu Sangue seja derramado sobre todo o mundo. 

Amém. 
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