
Oração de Renúncia e arrependimento  

  

 Eu (nome da pessoa), batizado (a), Templo do Espírito Santo, sou 

filho(a), do Pai Celestial e fui comprado (a) pelo Sangue do Cordeiro 

Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Eu creio que Jesus é o Filho 

de Deus, que nasceu da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. 

Creio que Jesus sofreu, e morreu, para nos salvar. Creio que Jesus 

Cristo ressuscitou e está vivo, presente no meio de nós e há de vir 

para julgar os vivos e os mortos. Eu creio e confesso Jesus como 

meu Único Senhor. Hoje eu conheço a VERDADE, e por isso 

RENUNCIO a satanás e a todos os seus anjos rebeldes porque Jesus 

é o meu Senhor. RENUNCIO a todos os caminhos enganadores por 

onde andei, quando não conhecia a VERDADE. RENUNCIO a todo e 

qualquer culto, rituais, seitas; RENUNCIO a tudo que é contrário à 

Palavra de Deus; RENUNCIO a adivinhação, sortilégios, astrologia, 

numerologia; RENUNCIO a toda falsa ciência, controle mental, 

simpatias; RENUNCIO a todo ocultismo. Arrependo-me de ter 

seguido estes caminhos e peço perdão ao Senhor Jesus. Em nome 

de Jesus, proíbo que forças malignas entrem na minha mente, no 

meu corpo. Eu RENUNCIO por mim e pelos meus antepassados. Em 

nome de Jesus, pelo poder do seu Sangue derramado, pelas suas 

Santas Chagas, e na poderosa intercessão da Virgem Maria, 

repreendo os demônios, chefes e subordinados que querem me 

atormentar. Eu acorrento todos juntos no Terço da Santíssima 

Virgem e peço a São Miguel Arcanjo que os leve para onde o Senhor 

Jesus determinar. Eu sou de Jesus. Jesus é meu Senhor. O Sangue de 

Jesus tem poder para me libertar, para me curar. Diante do poder 

do Sangue de Jesus, os espíritos malignos têm de se afastar da 

minha mente e do meu corpo. Peço, neste momento, que o Sangue 

de Jesus lave todas as áreas da minha mente onde existem brechas, 
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que o Espírito Santo ilumine essas áreas para que possam ser 

completamente curadas. Graças e louvores à Trindade Santíssima, 

agora e para sempre. Amém.  Importante: Se as mães, pais, avós 

estiverem presentes no momento da oração e levaram a pessoa, 

quando criança, para benzimentos com pessoas de cultos contrários 

à fé católica e levaram as crianças para serem colocadas na roda de 

fogo, etc., devem completar com esta oração: Senhor Jesus, hoje eu 

conheço a VERDADE e Te recebo como meu Único Senhor c 

Salvador, retomo o terreno que entreguei a satanás crendo nas suas 

mentiras, quando levei meu filho (dizer o nome do filho(a) para 

receber benzimentos, na roda de fogo, para participar de rituais 

relacionados com ocultismo, para ser curado(a) por meio de 

simpatias, para ser curado (a) em qualquer ritual e cerimônia que é 

contra a Palavra de Deus. Eu retomo este terreno e o cubro com o 

Sangue de Jesus, e corno sou (mãe, pai, avós), em nome de Jesus, 

destruo toda ação do adversário sobre a vida do meu(minha) 

filho(a) e o (a) liberto, cobrindo-o(a) com o manto da Virgem Maria. 

Eu o (a) consagro hoje a Maria Santíssima e o (a) abençôo em nome 

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

 Se possível, mãe, pai, avós devem fazer esta oração com uma mão 

sobre a Bíblia e a outra, mão direita, na cabeça do filho (a).  
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As Orações não são de nossa autoria, a 

propriedade das mesmas é do povo de Deus 
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