ORAÇÃO A DEUSA ATENA

Deusa Atena, ouça a prece
De sua seguidora mais humilde
Gloria Deusa Atena
Busco seu amor, sua força, sua sabedoria
Ajoelho-me aos teus pés, Atena, Deusa-Virgem
Eu a venero e a respeito
Sou tua seguidora mais fiel
Abençoe minha casa e meus familiares
Ajude-me com meu trabalho, meus relacionamentos, minha vida.
"Athena, Hilathi!"
ORAÇÃO A DEUSA DA BOA FORTUNA
Lakshmi, Deusa da Fortuna e Abundância.
Das riquezas de Deus no alto.
Teus tesouros vindos do Sol!
Derrame sobre nós.
Coração com a Luz sintonizado.
Poder para do céu trazer.
Riqueza que o plano expande para todos os homens
Dos Mestres Ascencionados.
Afina nossa consciência com a tua.
Amplia nossa visão e faz-nos ver.
Que a riqueza é para todos os de Fé!
Que chamam Deus e pedem para o chamado descer.
Que desça nós mandamos.
Farto MANÁ da mão de Deus com igualdade.
Para que aqui como no alto.
Expressando Amor a Deus.
Recebamos Saúde, Força, Abundância e Prosperidade.
ORAÇÃO AO DEUS DA LUZ E DAS TREVAS
Meu grande Senhor da Luz e das Trevas,
Abra-me cada caminho em direção à realização mágica
Abra-me cada caminho em direção à realização total
E me protege de cada inimigo, manifesto ou oculto.
O Senhor da Luz e das Trevas está dentro de mim e me acompanha a cada passo.
Eu sou onipotente na Luz.

ORAÇÕES ÀS FORÇAS CÓSMICAS

Eu me uno às forças cósmicas
No grande e eterno ciclo
Que tudo pode e tudo é.
Eu sou tudo.
Grandes forças cósmicas, descei sobre minha alma
E torna-me poderosa.
Eu vos agradeço, minhas grandes forças cósmicas,
E vos entrego meu amor e minha força.

Oração pelos Falecidos
Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por (................nome do
falecido) que chamastes deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz.
Que ele, tendo passado pela morte, participe do convívio de Vossos santos na luz
eterna, como prometestes a Abraão a à sua descendência.
Que sua alma nada sofra, e Vos digneis ressuscitá-lo com os Vossos santos no dia da
ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os pecados para que alcance junto a Vós a
vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo.
INVOCAÇÃO AO PRINCIPE METATRON
Anjo Metatron, luz de todos os Serafins,
Com vossa sublime proteção primordial,
ajudai-nos à quietude de nossos espiritos,
Para dar-nos forças de continuar e vencer,
sempre em nome da verdade,
Iluminai-me sempre em todos os meus caminhos
Anjo Metatron, que usai vossa luz divina, dai-me sorte,
Mantende-me sempre confiante e com fé em meus ideais
Eu estarei a vosso serviço.
Pois sou digno de de vossa proteção.
Anjo Metatron, livrai-me de todas as impurezas
Que possam me prejudicar
Peço-vos que meus sentimentos sejam sempre elevados e exaltados!
Príncipe do mundo,
Eu vos saúdo
Para que eu tenha uma existência tranquila,
E que minha vida, seja assim designada

para trabalhar repleta de amor.
Amém.
Invocação aos Anjos de Cura
Salve Anjos da Arte de Curar!
Vinde em nosso auxílio,
derramai vossa vida e saúde
sobre as pessoas cujos nomes serão lidos (ou falados).
Que cada célula se encha de novo de força vital,
que o sentir atormentado se acalme dando repouso aos nervos.
Que uma onda crescente de vida invada todos os veículos da consciência, para que
vosso poder de cura restabeleça a alma e o corpo.
Deixai junto aos enfermos um Anjo que vele, conforte e proteja até que volte a saúde
nas condições em que é feita a vontade de Deus nosso Pai !
Que o Poder do Senhor mantenha longe todo o mal, acelere a volta da força material e
espiritual !
Salve Anjos da Arte de Curar !
Vinde em nosso auxílio,
afastai de nós vibrações negativas,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oração ao Anjo da Guarda
Espíritos bem-amados, anjos guardiães que, com a permissão de Deus, pela sua infinita
misericórdia, velais sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida
terrena.
Dai-nos força, coragem e resignação; inspirai-nos tudo o que é bom, detende-nos no
declive do mal; que a vossa bondosa influência nos penetre a alma; fazei sintamos que
um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das
nossas alegrias.
E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção, para
suportar com fé e amor as provas que praza a Deus enviar-me.
Oração por aquele que ora aos Anjos Guardiães e aos Espíritos Protetores
Meu Deus, permite que os bons Espíritos que me cercam venham em meu auxílio,
quando me achar em sofrimento, e que me sustentem se desfalecer. Faze, Senhor, que
eles me incutam fé, esperança e caridade; que sejam para mim um amparo, uma
inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faze, enfim, que neles encontrem eu
a força que me falta nas provas da vida e, para resistir às inspirações do mal, a fé que
salva e o amor que consola.
Oração para afastar os maus Espíritos

Em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se
de mim os maus Espíritos, servindo-me os bons de
antemural contra eles.
Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos
aos homens; Espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais;
Espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade
deles, eu vos repilo com todas as forças de minha
alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões; mas, imploro
para vós a misericórdia de Deus.
Bons Espíritos que vos dignais de assistir-me, dai-me
a força de resistir à influência dos Espíritos maus e as luzes
de que necessito para não ser vítima de suas tramas.
Preservai-me do orgulho e da presunção; isentai o meu coração
do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo sentimento
contrário à caridade, que são outras tantas portas
abertas ao Espírito do mal.
Prece para afastar os inimigos
Eu recorro a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que ordenem São Miguel, São
Gabriel, São Rafael, para afastar de mim, do meu companheiro
e dos nossos negócios todas as perturbações feitas por invejas, palavras e atos
diabólicos.
Repetir 3 vezes, e rezar 1 Credo
Oração antes de ler a Bíblia
Meu Senhor e meu Pai! Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua
Santa palavra! Que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te ame e Te faça amar, Te sirva
e Te faça servir, Te louve e Te faça louvar por todas as criaturas. Fazei, ó Pai, que pela
leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos
consigamos a vida eterna. Amém.
Orações para enfermos e pessoas que os assistem
Senhor Jesus, que no Calvário contaste com Simão, o Cireneu, para ajudá-Lo a carregar
Tua Santa Cruz, dá-me força, saúde, coragem e paciência para ajudar(Nome do
Doente...) a carregar a cruz da enfermidade que enfrenta.
Assim como o Cireneu não parou para pensar nas cruzes que já trazia em seu ombro,
fazei com que eu, nesses momentos, como ele, esqueça as minhas próprias cruzes,
entregando-as aos cuidados de nossa querida Mãe, Maria.
Nossa Senhora das Dores, que permaneceste em pé junto à cruz de seu Filho, naquele
momento extremo de sofrimento e dor, sem nada poder fazer para aliviá-lo, dá-me a
mansidão e a paz que ali consolaram o teu coração para que eu possa, junto deste
enfermo, ser um sinal de Deus, confortando-o com minha presença, nos momentos

difíceis de seu calvário. Que eu possa, como tu, mãe querida, resistir em pé ao seu
lado, servindo-o sempre com muito amor.
Por isso peço que o Espírito Consolador habite em meu coração, fazendo-o semelhante
ao teu Imaculado Coração.
Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai.
Oração para curar cobreiro
Antes de iniciar a oração, deve-se ter a mão uma faca de boa qualidade de cabo preto.
Enquanto se diz a oração vai-se passando a faca sobre o local onde se encontra o
"cobreiro" em forma de cruz.
"Eu te corto coxo, coxão, sapo, sapão, cobra, cobrão, lagarto, lagartão e todo bicho de
má nação para que não cresças, nem dobre o rabo com a cabeça.
Santa Iria três filhas tinha: uma se assava, a outra se cozia e a outra pela água ia.
Perguntou Nossa Senhora, que lhe faria ?
Que lhe cuspisse e assoprasse que sararia".
(Cospe-se e assopra-se, ainda que simbolicamente)
1 Pai Nosso e 1 Ave Maria
Oração para Cura Física
Senhor Jesus, creio que estás vivo e ressuscitado.
Creio que sempre falas comigo pela Palavra;
creio que estás presente realmente no sacramento do altar para me alimentar;
creio que respondes as orações de todos os que te buscam de coração.
Eu te louvo e adoro. Te rendo graças, Senhor, por teres vindo por amor de mim,
como Pão vivo descido do céu. Tu és a plenitude da vida, em ti ninguém é esquecido,
de ti vem o perdão, a paz e a saúde.
Visita-me com o teu auxílio, e renova-me com o teu poder.
Tem compaixão de mim e abençoa-me em todas as minhas necessidades.
Cura-me, Senhor Jesus.
Cura-me em meu espírito, dando-me vitória diante do pecado.
Cura-me em minhas emoções,
fechando as feridas das minhas mágoas, frustrações, rancores ou ódios...
Cura-me em meu corpo, devolvendo-me a saúde física.
Hoje, Senhor, te apresento com total confiança a(s) minha (s) doença(s):...
(diga o nome da sua(s) doença(s)) e te peço cura-me completamente,
como curaste os doentes que te procuravam quando estiveste aqui na terra.
Eu creio como promete a Palavra:
"Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro,
para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para justiça.
Por fim, por suas chagas fomos curados (1Pdr 2,24)."
Estou seguro do teu amor por mim, e mesmo antes de ver os resultados da minha
oração,
eu te digo com fé: Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção que já estás derramando em
meu favor.

Oração esotérica para Curas
Creio nas forças positivas do universo e no amor de Deus por suas criaturas. Creio na
Energia contida em todos os reinos da natureza que por minha fé poderei sintetizar em
meu corpo físico. Creio na integração harmoniosa do meu ser a esse conjunto que é
uma parte da Divindade. Creio na participação da vontade de Deus para que eu
cumpra com êxito as predestinações que me estão reservadas, mas sei que o Senhor
me libertará de todos os males que eu não mereço, com a colaboração dos médicos da
matéria e da espiritualidade, sob o comando de Jesus. Amém.

Oração a Frei Fabiano de Cristo
(Para obter a cura de moléstia grave, própria ou de outra pessoa e vencer
dificuldades)
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
"Bem aventurados os que se humilham porque serão exaltados", são palavras de
Nosso Senhor Jesus Cristo e de cuja verdade deu testemunho vossa vida, Frei Fabiano
de Cristo.
Toda vossa existência foi modelo de humildade, de resignação e de caridade, a serviço
dos pobres, dos humildes, dos doentes e dos necessitados de amparo e consolo
espiritual.
Servindo aos semelhantes fostes um fiel servidor de Nosso Senhor Jesus Cristo, que
vos deu o merecido prêmio às vossas virtudes.
De vossa humilde condição, Deus vos elevou à glória da santidade em sua côrte
celeste. "Bem aventurados os que se humilham porque serão exaltados".
Fostes exaltado, Frei Fabiano. mas em vossa gloriosa santidade continuais a exercer a
caridade, consolando os aflitos, curando os enfermos.
Confiante em vossos merecimentos, eu, humildemente recorro a vós, implorando
vossa assistência.
Senhor Deus, Rei do Céu e da Terra, eu , pecador, arrependido dos meus pecados,
venho implorar-vos que pelos méritos de Frei Fabiano de Cristo, me seja concedida a
graça de (fazer o pedido que se tem em mente).
Também dissestes, Senhor: "Pedi e recebereis". Aqui estou aos vossos pés, recorrendo
a Frei Fabiano de Cristo seja meu advogado perante vossa Justiça e vossa Misericórdia.
Pelos méritos de Frei Fabiano de Cristo, tenho fé em que não me negareis a graça que
vos suplico. Assim Seja.
Frei Fabiano de Cristo, rogai por nós.
Frei Fabiano de Cristo, rogai por nós.
Frei Fabiano de Cristo, rogai pior nós.
(Rezar um Credo, um Pai Nosso e uma Ave-Maria)
Oração para depois da confissão

Senhor, sois misericordioso para com os que Vos procuram! Como é grande o Vosso
amor e a Vossa bondade! Confio que, pelos merecimentos infinitos de Vosso
preciosíssimo Sangue, já me haveis perdoado os pecados. Já posso contar-me de novo
entre os Vossos filhos! Não permitais Pai de misericórdia, que eu me esqueça dessa
grande graça. Proponho-me firmemente evitar o pecado,. Abençoai, Senhor, este meu
propósito e fortalecei-me para que nunca mais torne a cair. Ó, Maria, minha Mãe,
rogai por mim e amparai-me. Santos e anjos do céu, intercedei por mim. Amém.
Oração para toda a Humanidade
Nós te rogamos, ó grande luz que irradia em toda parte, dona e construtora de tudo
que existe em todos os mundos, neste momento te imploramos a paz e harmonia, pela
grande família humana, principalmente a nossa Pátria, que tudo seja harmonioso
como harmoniosos são os teus feitos, que é esta natureza infinita, indefinida pelos
homens. Dai-nos a tua paz, para que não seja lavada esta terra com sangue de maus
irmãos.
Basta o sangue de teu inocente filho Jesus, que derramou para nos ensinar a te amar
Louvado seja o teu grande reino!
Louvado seja a tua sabedoria!
Louvado seja o teu Santo nome. Amém!
ORAÇÃO PARA ACENDER UMA VELA

Senhor
Que esta vela que eu acabo de acender, seja luz e que me ilumine nas minhas
dificuldades e decisões.
Que seja fogo para que queime, o egoísmo, orgulho e impurezas.
Que seja chama para que aqueças meu coração e me ensines a amar.
Ajuda-me a prolongar minha prece nas atividades deste dia.
Assim seja

