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INTRODUÇÃO

CONCEITO

É uma ação de constante combate espiritual na defesa das coisas de Deus e de Seus filhos. (Ef 
6,12)

OBJETIVO

Rezar para:

•  Libertar do mal as pessoas e as obras de Deus.

•  Manter o mal afastado das obras de Deus e de seus filhos.

Conduzir orações por libertação de situações, problemas locais e nacionais da RCC e da Igreja, 
conforme DIRECIONAMENTOS DO MOCL para 2015-2016.

QUANDO

•  Mensalmente.

•  Em datas especiais convocadas pelo MOCL, como o dia 21/04/2015.

QUEM PODE PARTICIPAR

•  Servos da RCC, de todos os ministérios. Não deve ser aberto para o público em 
geral.

CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO (RECOMENDAÇÃO):

•  Estar em dia com a confissão (mensal, como recomendado para servos).

•  Ser um servo de vida de oração.

•  Estar preparado com oração de revestimento da Armadura de Deus (Ef 6, 10-18) e 
de clamor pelo Sangue de Jesus sobre si e sobre sua família (oração anexa).

•  Quem puder, ofereça seu jejum nessa intenção.
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COMO DEVE ACONTECER

 − Os servos devem se reunir durante o dia por no mínimo três horas (para ser 
vigília).

 − Pode-se começar com Missa.

 − Sendo possível, o Santíssimo deve ser exposto.
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ROTEIRO PROPOSTO

•  Iniciar com a Oração do Veni Creator

•  Consagrar todo esse momento ao Sangue de Jesus e a Nossa Senhora.

•  Rezar o Terço Mariano.

•  Fazer a Oração de São Bento

•  Fazer a oração de São Miguel Arcanjo.

•  Conduzir orações de louvor e adoração ao Senhor (+/-) 30min.

•  Palavra: 1Mac 3, 43.

•  Fazer uma oração de entrega pessoal e das situações e bloqueios dos GO, 
ministérios, comunidades, RCC na diocese/estado/nacional. COLOCAR AS 
INTENÇÕES.

•  Palavra: Rm 8,12-17 (leitura e motivação para se pedir perdão orando com a 
Palavra).

•  Pedir perdão pelos pecados e omissões pessoais e das lideranças da RCC nas 
diversas instâncias.

•  Pedir um grande derramamento do Espírito Santo.

•  Palavra: João 8, 34-36. (leitura para motivação das orações de renúncia e 
libertação).

•  Fazer uma oração de renúncia pessoal e pelos GO e RCC, que deve ser conduzida 
pelo coord. diocesano do MOCL ou servo com experiência em orar por libertação 
designado por esse ou pelo coord. diocesano da RCC.

•  Fazer oração de libertação. Enquanto um ora por libertação, os outros intercedem 
por esse servo cantando o nome de Jesus ou orando no Espírito.

•  Elevar um grande louvor em português e depois em línguas (no mínimo 15 
minutos). Escutar o Senhor (anotar as moções e profecias). Responder ao Senhor a 
cada moção. Ao final agradecer ao Senhor. TUDO ISSO É O CICLO CARISMÁTICO.

•  Clamar o Sangue de Jesus sobre essas situações e intenções espontaneamente.

•  Declarar o Senhorio de Jesus sobre todas as situações colocadas.

•  - Louvar ao Senhor com um Salmo (orando com a Palavra). Sugere-se um dos salmos 
a seguir: 20, 65, 107 ou 123.

•  Ao final, fazer a ORAÇÃO DE PURIFICAÇÃO PELO SANGUE DE JESUS (anexa) e 
revestir a todos com a ARMADURA DE DEUS.
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NOTAS:

•  Sempre intercalar momentos de adoração ao Senhor.

•  Estando exposto, JESUS é o centro de tudo. Todas as orações devem ser 
direcionadas a Jesus e olhando para Ele.

•  Encaminhar as moções e profecias para a coordenação estadual do MOCL que 
deverá enviar à coordenação nacional do MOCL.
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ORAR POR LIBERTAÇÃO:

a. Pelo Brasil, seus governantes e suas políticas públicas e por todas instâncias 
de poder, para que todo mal lançado ou invocado no Brasil seja cancelado, para 
que aconteça a vontade de Jesus. Para que Jesus lave o Brasil com Seu Sangue e 
purifique de toda corrupção e todo mal.

b. Pela Santa Igreja, pelo Santo Padre o Papa, pelos Bispos e sacerdotes do mundo 
inteiro, pelos Diáconos, Religiosos(as) e Seminaristas para sejam fiéis à Igreja e ao 
chamado recebido de Deus e livres de todo mal.

c. Pela presidência dos Conselhos Nacional (Kátia), Estaduais e Diocesanos de todo 
Brasil e demais lideranças da RCC para que façam a vontade do Senhor em unidade 
com a Igreja e à RCC e livres de todo mal.

d. Pelos projetos e casas de missão da RCC.

e. Por todos os GO do Brasil para que sejam fornalhas do Espírito Santo onde os 
participantes encontrem Jesus, caminhem com Ele e sejam livres de todo mal.

f.   Para que todos os GO e Ministérios em todas as instâncias da RCC sejam livres 
de toda infiltração do mal e de todo espírito de divisão, desobediência, rebeldia e 
confusão.

g. Para que todas as maldições e heranças negativas lançadas/recebidas em nossos 
GO, ministérios e RCC sejam quebradas e anuladas, em nome de Jesus.

h.  Para que os membros da RCC do Brasil sejam curados e libertos de todos os males 
físicos, psíquicos e espirituais e sejam batizados no Espírito Santo.

i.    Por todo MOCL: servos, formadores, Silvério (nacional), ____________ (estadual) e 
____________ (diocesano) para que sejam preservados de todo mal, juntamente com 
todos os servos da RCC do Brasil.

j.   Pelos Atendimentos do MOCL e pessoas atendidas (para que sejam curadas e 
libertas) e pelos Encontros de Formação para que sejam canais de graça na Igreja.

k. Pela paz no mundo e pela conversão dos perseguidores da Igreja (a exemplo de 
Paulo).

l.     Intenções Específicas - Pode-se incluir:

m. rezar pela cidade ou localidade ou situação que se tem conhecimento de maldições, 
suicídios, acidentes, prostituição, drogas, ministérios não implantados, presença 
de bandas satânicas fazendo shows (elas invocam o mal sobre os jovens e a cidade) 
etc.
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ORAÇÕES DO CLAMOR POR 
LIBERTAÇÃO

VENI CREATOR SPIRITUS! VEM, ESPÍRITO CRIADOR!

Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais.

Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a 
unção divina e salutar.

Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus 
feitos proclamai.

A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eter-
na e protetor.

Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para 
trás.

Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do Seu amor, fazei-nos 
sempre firmes crer.

Amém!

REZE A CONSAGRAÇÃO AO PRECIOSÍSSIMO SANGUE DE JESUS

Senhor Jesus cristo, em nome, e com o poder de vosso Sangue Precioso, selamos cada pessoa, 
fato ou acontecimento através dos quais o inimigo nos queira prejudicar. 

Com o poder do Sangue de Jesus, selamos toda potência destruidora no ar, na terra, na água, 
no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos moveremos.

Com o poder do Sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do Maligno. Pedimo-
-vos, Senhor, que envieis aos nossos lares e locais de trabalho a Santíssima Virgem Maria, 
acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda sua corte de santos anjos. 

Com o poder do Sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos os que a habitam (nomear a cada 
um), as pessoas que o senhor a eles enviará, assim como todos os alimentos e os bens que ge-
nerosamente nos concede para nosso sustento. 

Com o poder do Sangue de Jesus, lacramos terra, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o 
ar que respiramos e na fé colocamos um círculo de seu Sangue ao redor de toda nossa família. 

Com o poder do Sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia e as pesso-
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as, empresas e instituições com quem vamos tratar. 

Com o poder do Sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios 
de nossa família, os veículos, as estradas, os ares, as ruas e qualquer meio de transporte que 
haveremos de utilizar. 

Com o vosso Preciosíssimo Sangue, lacramos os atos, as mentes e os corações de nossa Pátria 
afim de que vossa paz e vosso Coração ao fim nela possam reinar.

Nós vos agradecemos, Senhor, por vosso Preciosíssimo Sangue, pelo qual nós fomos salvos e 
preservados de todo mal. Amém

Para meditar: Êxodo 12,13 e Hebreus 9,14-15 - “Em Cristo somos mais que vencedores”! (Ro-
manos 8,37)

Fonte: Devocionário ao Preciosíssimo Sangue de Jesus, adquira no shopping.cancaonova.com

Consagração à Nossa Senhora

Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a Vós, e em prova de minha devoção para 
convosco, eu vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e 
inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e de-
fendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém.

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 mau o que tu me ofereces.

Bebe tu mesmo o teu veneno!

Em nome de Jesus.

ORAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as cila-
das do demônio! Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos; e vós, príncipe da milícia celes-
te, pela virtude divina, precipitai ao inferno satanás e todos os espíritos malignos que andam 
pelo mundo para perder as almas. Amém
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ORAÇÃO DA ARMADURA DO CRISTÃO (EF 6, 10-17) - ADAPTADA

Em nome de Jesus eu me fortaleço no Senhor pelo Seu soberano poder.

Eu me revisto com a armadura de Deus para resistir às ciladas do demônio.

Eu tomo a armadura de Deus sobre mim e minha família para resistir nos dias maus e me man-
ter inabalável no cumprimento do meu dever.

Senhor Jesus, dai-me a graça de estar sempre alerta.

Eu me cinjo com o cinto da verdade.

Eu me visto com a couraça da justiça.

Coloco nos meus pés os calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz.

Coloco nas mãos, e em meu redor e da minha família, o escudo da fé para apagar todos os dar-
dos inflamados do maligno.

Coloco na minha cabeça o capacete da salvação 

Eu tomo em minhas mãos a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus.

Em nome e no poder de Jesus eu me revisto com a armadura de Deus da cabeça aos pés, hoje 
e em todos os dias da minha vida, junto com toda a minha família. Amém.

ORAÇÃO DE PURIFICAÇÃO PELO SANGUE DE JESUS

Pelo Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Senhor Jesus eu me coloco aos pés de Tua Cruz, clamando o Teu Sangue precioso, juntamente 
com todos os meus irmãos que rezam comigo, coloco também toda a minha família, os meus 
bens, meus negócios, todas áreas da minha vida e todas as pessoas, projetos e ministérios so-
bre os quais tenho autoridade. Peço-te Senhor Jesus, que o Teu Sangue redentor, que jorrou 
de Teu corpo santo nos lave e nos purifique de todo o mal e de toda possível contaminação 
espiritual que possa ter chegado até nós.

Peço-te que o Teu Sangue redentor nos cubra e nos sele para nos proteger de toda e qualquer 
investida de satanás e de outros espíritos malignos. Pelo Teu nome poderoso, pelo Teu Sangue 
redentor, por Tuas santas chagas e pela intercessão da Virgem Maria peço-te que expulses 
todos os espíritos maus presentes e ocultos de todos nós e de tudo que diz respeito a cada um 
de nós em particular, de forma direta e indireta.

Peço-te Senhor Jesus, pela autoridade de Teu nome e de Teu Sangue, que proíbas qualquer mal 
e espíritos malignos que tenham nos deixado ou deixado as pessoas ou causas que rezamos 
voltem a perturbar qualquer um de nós e as demais pessoas alcançadas pelas nossas orações.

Coloca-nos Senhor dentro da chaga do Teu coração para que fiquemos protegidos de todo e 
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qualquer mal e malefícios.

Senhor Jesus eu tomo posse de toda bênção derramada sobre mim e minha família.

Ó Sangue e Água que jorrastes do lado aberto de Jesus como fonte de misericórdia para nós, 
lava-nos, purifica-nos e santifica-nos. Jesus eu confio em vós. (três vezes)

Pai Nosso, Ave Maria e Glória. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Amém.
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