Oração as Almas Benditas

Almas santas e benditas, aqueles que são do meu Senhor Jesus Cristo,
por aquelas três almas que morreram enforcadas,
por aquelas três almas que morreram degoladas
e por aquelas três almas que morreram a ferro frio,
juntem todas três, todas seis e todas nove,
para darem três pancadas e três abalos
nos corações dos meus inimigos que ficarão humildes a mim,
debaixo de uma paz e consolação a ponto de
terem olhos e não me verem,
terem pernas e não me alcançarem e de
terem braços e não me agarrarem,
para sempre sem fim. Amém

No final desta oração, reza-se 3 pais-nossos, 3 Ave Maria, 3 glória ao Pai e uma salve
rainha, em intenção das almas.

Ladainha pelas almas do purgatório
Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!
Jesus Cristo, ouvi-nos!
Jesus Cristo, atendei-nos!
Pai Celeste, verdadeiro Deus, tende piedade das almas do purgatório!
Filho, Redentor do mundo, verdadeiro Deus, tende piedade das almas do purgatório!
Espírito Santo, verdadeiro Deus, tende piedade das almas do purgatório!
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade das almas do purgatório!
Santa Maria, rogai pelas almas do purgatório!
Santa Mãe de Deus, rogai pelas almas do purgatório!
Santa Virgem das virgens, rogai pelas almas do purgatório!
São Miguel, rogai pelas almas do purgatório!
Santos Anjos e Arcanjos, rogai pelas almas do purgatório!
Coro dos Espíritos Bem-Aventurados, rogai pelas almas do purgatório!
São João Batista, rogai pelas almas do purgatório!
São José, rogai pelas almas do purgatório!
Santos Patriarcas e santos Profetas, rogai pelas almas do purgatório!
São Pedro, rogai pelas almas do purgatório!

São Paulo, rogai pelas almas do purgatório!
São João, rogai pelas almas do purgatório!
Santos Apóstolos e santos Evangelistas, rogai pelas almas do purgatório!
Santo Estêvão, rogai pelas almas do purgatório!
São Lourenço, rogai pelas almas do purgatório!
Santos Mártires, rogai pelas almas do purgatório!
São Gregório, rogai pelas almas do purgatório!
Santo Ambrósio, rogai pelas almas do purgatório!
Santo Agostinho, rogai pelas almas do purgatório!
São Jerónimo, rogai pelas almas do purgatório!
Santos Pontífices e santos Confessores, rogai pelas almas do purgatório!
Santos Doutores, rogai pelas almas do purgatório!
Santos Sacerdotes e santos Levitas, rogai pelas almas do purgatório!
Santos Frades e santos Eremitas, rogai pelas almas do purgatório!
Santas Virgens e santas Viúvas, rogai pelas almas do purgatório!
Vós todos, santos amigos de Deus, rogai pelas almas do purgatório!
Sede-nos propício, perdoai-lhes, Senhor!
Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor!
De seus sofrimentos, livrai-as, Senhor!
Da vossa cólera, livrai-as, Senhor!
Da severidade da vossa justiça, livrai-as, Senhor!
Do remorso da consciência, livrai-as, Senhor!
Das tristes trevas que as cercam, livrai-as, Senhor!
Dos prantos e gemidos, livrai-as, Senhor!
Pela vossa encarnação, livrai-as, Senhor!
Pelo vosso nascimento, livrai-as, Senhor!
Pelo vosso doce Nome, livrai-as, Senhor!
Pela vossa profunda humildade, livrai-as, Senhor!
Pela vossa obediência, livrai-as, Senhor!
Pelo vosso infinito amor, livrai-as, Senhor!
Pela vossa agonia e vossos sofrimentos, livrai-as, Senhor!
Pela vossa paixão e vossa santa cruz, livrai-as, Senhor!
Pela vossa santa ressurreição, livrai-as, Senhor!
Pela vossa admirável ascensão, livrai-as, Senhor!
Pela vinda do Espírito Santo consolador, livrai-as, Senhor!
No dia do julgamento, livrai-as, Senhor!
Ainda que sejamos pecadores, nós vos pedimos, ouvi-nos, Senhor!
Vós que perdoastes aos pecadores e salvastes o bom ladrão, nós vos pedimos, ouvinos, Senhor!
Vós que nos salvais por misericórdia, nós vos pedimos, ouvi-nos, Senhor!
Vós que tendes as chaves da morte e do inferno, nós vos pedimos, ouvi-nos, Senhor!
Dignai-vos livrar das chamas nossos parentes, amigos e benfeitores, nós vos pedimos,
ouvi-nos, Senhor!
Dignai-vos salvar todas as almas que gemem longe de vós, nós vos pedimos, ouvi-nos,

Senhor!
Dignai-vos ter piedade daqueles que não têm intercessores neste mundo, nós vos
pedimos, ouvi-nos, Senhor!
Dignai-vos admiti-las no número de vossos eleitos, nós vos pedimos, ouvi-nos, Senhor!
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-lhes o descanso eterno! (3
vezes)

Oração:
Ó Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis, concedei às almas de vossos servos e de
vossas servas, a remissão de todos os pecados, a fim de que, pelas humildes orações
da vossa Igreja, eles obtenham o perdão que sempre desejaram. É o que vos pedimos
por elas, ó Jesus, que viveis e reinais por todos os séculos. Amém!

Para rezar todas as segundas-feiras, que é dia de orações pelas almas e todos os dias
de Novembro, mês das almas.

Oração pelas Almas abandonadas
Ó almas santas e benditas do purgatório! Ó almas que passastes pelos sofrimentos e
angústias da morte! Ó almas dos afogados, queimados, torturados e fuzilados na
guerra! Ó almas dos meus parentes e amigos falecidos! Ó alma dos assassinados,
encarcerados e injustiçados! Ó almas dos escravos e dos pagãos bem intencionados!
Ó almas esquecidas e abandonadas! Ó almas santas e benditas do purgatório que
estais sofrendo e penando para alcançardes a purificação completa para depois entrar
na vida eterna! Almas santas e benditas, eu rogo e intercedo por vós diante de Jesus
Cristo, o Salvador: Ó Jesus Cristo, pelo vosso suor de sangue, pela coroa de espinhos,
pelos pregos nas mãos e nos pés, pelo golpe de lança em vosso coração, pelo último
suspiro na cruz, aliviai as dores e abreviai as penas das almas santas e benditas do
purgatório. E vós, almas santas e benditas, vinde em meu auxílio, socorrei-me em
minhas angústias. Atendei o meu pedido, ajudai-me a resolver o meu problema. Pelo
sangue de Cristo derramado na cruz, alcançai-me de Deus Pai, a graça de que tanto
necessito. Por Maria, a Mãe das dores e Nossa Senhora do Monte Carmelo, a qual
prometeu socorrer almas e livrá-las do fogo do purgatório e atender as suas súplicas,
alcançai-me a graça de que tanto necessito. Amém. Meu bom Jesus, perdoai-nos,
livrai-nos do fogo do inferno; levai as almas todas para o céu e socorrei,
principalmente, as que mais precisarem. Amém.
Oração pelas Almas do purgatório
Ó Deus que usais de misericórdia e sempre estais disposto a perdoar, humildemente
vos pedimos que tenhais pena das almas dos fiéis defuntos enterrados no cemitério.
Não entregueis esses vossos servos ao poder do inimigo, nem deles vos esqueçais para
sempre; mas ordenai aos vossos santos Anjos que os recebam e conduzam à pátria

eterna, o paraíso. E já que em sua vida na terra confiaram em vossa misericórdia, não
permitais que eles venha a sofrer na mansão dos mortos, mas ao contrário, fazei que a
sua esperança se torne realidade, ao entrar na posse da felicidade eterna. Que as
almas de todos os fiéis defuntos pela misericórdia de Deus, descansem em paz.
Amém. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. E a luz Perpétua os ilumine. Descansem
em paz. Amém.

Oração de quebra de maldição
Senhor Jesus Cristo, creio que tu és o Filho de Deus e o único caminho para Deus, que
morreste na cruz por meus pecados e por mim foste ressuscitado dos mortos. Com
fundamento no que fizestes por mim, creio que as reivindicações de Satanás contra
mim estão canceladas em tua cruz. E assim, Senhor Jesus Cristo, eu me submeto a ti e
me comprometo a servir-te e a obedecer-te. Nesse envolvimento contigo, tomo
posição contra qualquer força maligna das trevas que, de alguma forma, tenha vindo à
minha vida, quer por meus próprios atos, quer por atos de minha família ou de meus
antepassados. Onde quer que haja sombra na minha vida, quaisquer forças malignas,
eu renuncio a elas agora, Senhor. Recuso-me a submeter-me a elas por mais tempo, e
no nome poderoso de Jesus, o Filho de Deus, tomo autoridade sobre todas as forças
do mal que me atormentam, desligo-me delas e liberto-me totalmente do seu poder.
Invoco o Espírito Santo de Deus a invadir o meu ser e a fazer minha libertação e
desligamento do mal, inteira e realmente, como somente o Espírito de Deus pode
fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém!
Coroa pelas almas do Purgatório

Meu Jesus, pelo abundante suor de sangue que derramastes no Jardim de
Gethsémani, tende piedade das Almas dos meus antepassados mais queridos que
sofrem no Purgatório.
Pai Nosso, Avé Maria
Que as Almas dos fiéis defuntos pela Misericórdia Divina, descansem em paz. Ámen.
Meu Jesus, pelas humilhações e troças que sofrestes diante dos tribunais até ser
esbofeteado, maltratado pelo povo e banido como um malfeitor, tende piedade das
Almas dos nossos defuntos que no Purgatório esperam para serem glorificados no
Vosso Reino.
Pai Nosso, Avé Maria
Que as Almas dos fiéis defuntos pela Misericórdia Divina, descansem em paz. Ámen.
Meu Jesus, por esta coroa de agudos espinhos que trespassaram a Vossa Santa Face,

tende piedade da Alma mais abandonada e sem socorro, e daquela que está mais
longe de ser liberta do Purgatório.
Pai Nosso, Avé Maria
Que as Almas dos fiéis defuntos pela Misericórdia Divina, descansem em paz. Ámen.
Meu Jesus, pelos dolorosos passos que destes com a Cruz sobre os ombros, tende
piedade da Alma que está mais próxima de ser liberta do Purgatório, e pelas dores que
sofrestes com Vossa Santa Mãe no encontro no caminho do Calvário, livrai das penas
do Purgatório as Almas que foram fiéis a esta Mãe Bem-Amada.
Pai Nosso, Avé Maria
Que as Almas dos fiéis defuntos pela Misericórdia Divina, descansem em paz. Ámen.
Meu Jesus, pelo Vosso Santíssimo Corpo estendido sobre a Cruz, pelos Vossos Pés e
Mãos trespassados pelos cravos, pela morte cruel e pelo Vosso Santíssimo Lado aberto
pela lança, tende piedade das Almas sofredoras e aceitai-as na Vossa doce companhia
no Paraíso.
Pai Nosso, Avé Maria
Que as Almas dos fiéis defuntos pela Misericórdia Divina, descansem em paz.
Ámen.
Novena às Almas Injustiçadas

PRECE
Minhas almas Santas, que neste mundo foram injustiçadas, rogo a vós que atendam o
meu pedido.
Almas Benditas que tendes sede de justiça, atendei o meu pedido, vós que sofrestes
todas as duras provocações e por injustiça desencarnaste, rogo que não me deixem
sofrer e atendam ao meu pedido. Almas santas, durante esta novena eu vos darei um
copo com água e rezarei por vós saciardes a vossa sede de justiça e auxiliai-me neste
pedido.
NOTA: Rezar esta prece com um copo de água na mão. Terminada a prece rezar um
Pai-Nosso e uma Ave-Maria e oferecer para as almas que têm sede de justiça. Depois
descarregar a água fora de casa e mandar publicar assim que receber a graça.
Novena em sufrágio pelas almas do purgatório

Reza-se o Sinal da Cruz.
Ato de Contrição
Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem, etc.
Oração
Para todos os dias da novena.
Ó Pai Eterno! Pai amantíssimo, Pai Clementíssimo, que impelido pela Vossa
misericórdia, amastes o homem até o ponto de por ele sacrificar o Vosso Filho
unigénito para que todos os que neles creem não pereçam, mas vivam vida eterna,
permitireis que sofram por muito tempo no purgatório essas almas queridas, filhas
vossas e esposas de Jesus Cristo, que as redimiu com o seu Sangue? Tende piedade
dessas aflitas prisioneiras, e libertai-as de suas penas e tormentos. Compadecei-Vos
igualmente de minha pobre alma, libertando-a do cativeiro do pecado. E se a Vossa
justiça não satisfeita ainda, pede reparação pelas culpas que em vida cometeram,
ofereço-Vos todos os actos bons que eu faça durante esta novena. Ah! Nada ou muito
pouco valem, é verdade; mas eu vo-los apresento unidos aos merecimentos de Jesus,
as dores de sua Mãe Santíssima, e as virtudes heróicas, de quantas almas justas tem
vivido no mundo. Compadecei-Vos assim dos vivos como dos mortos, e concedei-nos a
todos a graça de gozar um dia de vossa misericórdia no Céu. Amém.
Peçamos agora a Jesus e a sua Mãe santíssima por todas as almas do purgatório
particularmente pelas de nossos parentes, benfeitores, amigos e inimigos, e por quem
temos obrigação de pedir. Não esqueçamos que quanto fizermos para aliviar as suas
penas redundará em proveito nosso. Ofereçamos a Deus em seu favor as seguintes:
Súplicas
A Nosso Senhor Jesus Cristo, para que, pelas dores de sua paixão, tenha misericórdia
das almas do purgatório.
Ó dulcíssimo Jesus! Pelo suor de sangue que derramaste no horto de gethsemani tende piedade das almas do purgatório.
Ó dulcíssimo Jesus! Pelas dores da Vossa crudelíssima flagelação - tende piedade das
almas do purgatório.
Ó dulcíssimo Jesus! Pelas dores da vossa coroação de espinhos - tende piedade das
almas do purgatório.
Ó dulcíssimo Jesus! Pelas dores que padecestes levando até o calvário a cruz as costas tende piedade das almas do purgatório.
Ó dulcíssimo Jesus! Pelas dores da vossa acerbíssima agonia na cruz - tende piedade
das almas do purgatório.
Ó dulcíssimo Jesus! Pela imensa dor que padecestes ao separar-se Vossa alma do
corpo - tende piedade das almas do purgatório.
Cinco Pai Nossos e Ave Maria pela almas que sofrem mais.

Recomendemo-nos enfim todos as almas do purgatório, dizendo:
Ó almas benditas! Já que por vós temos intercedido, vós que tão amadas sois do
Senhor, e que tendes a certeza de ou não poder em tempo algum perder, rogai-lhe por
nós que nos vemos ainda no perigo de nos condenarmos e perder a Deus para sempre.
Ó Deus, criador e Redentor de todos os fiéis! Concedei as almas de vossos servos e
servas que penam no purgatório, sobre tudo a alma de (N.); o perdão de toda a pena
temporal de vida aos seus pecados, afim de que, mediante as humildes súplicas que em
seu favor vos dirigimos, e alcancem quanto antes a tão desejada remissão da culpa.
Nós Vo-lo pedimos por Jesus, Nosso Senhor. Amém.

Oração a Nossa Senhora do Carmo
Em favor das almas sofredoras no outro mundo
Em nome do Pai + do Filho + do Espírito Santo.
Saúde dos enfermos, rogai por nós.
Refúgio dos pecadores, rogai por nós.
Consoladora dos aflitos, rogai por nós.
Rezar uma Avé Maria.
Nossa Senhora do Monte Carmelo, Amantíssima Mãe do Divino Jesus, que vos
dignastes fazer do Monte Carmelo, na Terra Santa, um local santificado para a
manifestação de Vosso celestial poder, sede propícia às minhas preces, ajudai-me na
luta contra o Pecado, ajudai-me a me tornar digno da Clemência de Vosso Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Nossa Senhora, advogada dos aflitos, lançai o Vosso olhar sobre as almas sofredoras
no outro mundo e sobre a alma de Fulano (dizer aqui o nome da pessoa falecida).
Amparai-o com a vossa Infinita bondade, rogai a Deus Pai, Todo Poderoso, a Deus
Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus Espírito Santo, pelo perdão de seus pecados
de suas faltas e conduzi a sua alma, talvez ainda sofredora, à luz eterna, à celestial
mãe de Deus, dos Anjos, dos Santos, dos Patriarcas, dos Apóstolos, dos Mártires, das
almas que se mantiveram firmes na fé em Vosso Amado Filho Nosso Senhor Jesus
Cristo.
Senhora do Carmo, ouvi o meu apelo: «Do abismo clamei a Ti, Senhor. Senhor, ouvi a
minha oração».
Nossa Senhora do Carmo, rogai, por Fulano.
Nossa Senhora do Carmo, Intercedei por Fulano.

Nossa Senhora do Carmo, protegei Fulano.
Repetir três vezes.
Ó Maria Concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Rezar um Pai Nosso, três Avé Marias e uma Salvé Rainha.

ORAÇAO ÁS ALMAS
Oração a Nossa Senhora do Monte Carmo para que a alma não se perca
Virgem, Mãe de Deus, e Senhora minha, lançai-me a vossa bênção a qual recebo
ajoelhado, como devo.
A esse amado Filho que apertais nos vossos carinhosos braços.
Intercedei por mim, para que minha alma se não perca na errada senda deste
mundo de enganes e maldades.
Deus e Pai misericordioso, e entregando-Vos aos pés da cruz o género humano
simbolizado na pessoa do Evangelista foi para que nos tomasseis a todos por filhos,
intercedendo por nós.
Portanto Mãe carinhosa, compadecei-Vos deste filho pródigo, que arrependido volta
à casa paterna do seu Deus, e in cedei para que alcance a glória dos justos.
Assim seja.
ORAÇAO ÁS ALMAS
Oração a Todas as Almas para pedir ajudas
Em nome do Pai + do Filho + do Espírito Santo.
Santas almas cristãs, que neste mundo não desfalecestes na fé de Nosso Senhor Jesus
Cristo e que, merecidamente, gozais da paz, da felicidade, das bem aventuranças
eternas.
Santas almas cristãs que viveis na luz eterna, eu Vos dirijo esta prece, tendo confiança
em Vossa caridade.
Rogo-Vos que oreis por mim a Nosso Senhor Jesus Cristo, à Santíssima Virgem Maria, e
que apresenteis os meus lamentos à Justiça de Deus Pai, Todo Misericordioso, cujos
louvores não cessam na boca dos seus Santos Anjos.
Vede, Santas Almas, caridosas, que estou sofrendo e que uma profunda tristeza abateu
sobre o meu coração.

Vinde pois em meu socorro, afastai de mim as influências dos espíritos privados de luz,
afastai dos meus caminhos os meus inimigos, as pessoas invejosas e aclarai a minha
mente para que eu possa ver claro o caminho do bem e siga os ensinamentos de Nosso
Senhor.
Acorrei Santas Almas, em auxílio, não desamparai um irmão que Vos suplica cheio de
fé em Vossos merecimentos e em Vossa caridade.
Pelo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Assim seja.
Rezar um Credo e uma Salvé Rainha
Almas do Purgatório
Deus, que usais de misericórdia e sempre estais disposto a perdoar, humildemente vos
pedimos que tenhais pena das almas dos fiéis falecidos.
Não entregueis esses vossos servos ao poder do inimigo, nem deles vos esqueçais para
sempre: mas ordenai aos vossos santos Anjos que ps recebam e conduzam à pátria
eterna, o paraíso. E já que em sua vida terrena confiaram em vossa misericórdia, não
permitais que eles venham a sofrer na mansão dos mortos, mas ao contrário, fazei que
a sua esperança se torne realidade, ao entrar na posse da felicidade eterna.
Que as almas de todos os fiéis falecidos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz.
Amém.
Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. E a Luz Perpétua os ilumine.
Descansem em paz. Amém.

