ORAÇÃO PARA NECESSIDADE URGENTE
Envolve sete dias de oração. No caso de um problema muito sério, pode ser
rezada repetidamente durante sete semanas. O Espírito Santo desceu no
quinquagésimo (50º) dia. O quinquagésimo ano foi o ano do favor do Senhor.
“Tudo o que pedirdes ao Pai em Meu nome, Ele vos dará” (Jo 16,23).
Segunda-Feira
Ó Sabedoria eterna e encarnada, dulcíssimo e adorabilíssimo Jesus,
verdadeiro Deus e verdadeiro Homem, único Filho do Pai Eterno e da sempre
Virgem Maria: eu Te adoro profundamente no seio e no esplendor de Teu Pai
por toda a eternidade, e no ventre virginal de Maria, Tua digníssima Mãe, no
momento de Tua Encarnação. Eu Te agradeço por te teres humilhado, tomando
a forma de um servo (Fp 2,7) para me libertar da escravidão cruel do diabo.
Agora eu aceito esta humildade e quero aceitá-la até a morte.
Senhor meu: se eu me sobressair no jejum, na oração, na generosidade ou em
qualquer outra virtude, tudo será como nada se eu não tiver humildade.
A vida é breve e eu não conheço o dia nem a hora da minha morte. Tu me
chamas a estar preparado para a morte, para o dia do juízo final e para a
eternidade. Portanto, eu deveria viver pela fé este dia como se fosse o primeiro e
o último dia da minha vida. Senhor Jesus Cristo: tu bates à porta do meu
coração. Eu te abro e te recebo como meu Salvador e Senhor. “Eu te recebo!”.
(Repita isso espiritualmente várias vezes com fé). Agora isto é verdade sobre
mim: “A todos aqueles que O receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos
de Deus” (Jo 1, 12)
(Reze 3 vezes a Ave Maria)
Terça-Feira
Jesus: Confesso meu grande orgulho oculto, pois no fundo do meu coração eu
me considero o melhor, o mais importante e o mais piedoso. Quando faço algo
bom, cresce meu sentimento de superioridade e de ser único, e me torno mais
crítico dos outros. Sou pior pecador do que aqueles a quem condeno, pois faço o
que condeno. Eu recebi mais graça e luz, e ainda assim eu não produzo “frutos
dignos de penitência” (Mt 3, 7-10). Estou cheio de orgulho, ira, inveja, crítica,
autossuficiência e rebeldia contra a vontade de Deus. Sou o maior obstáculo
para meus vizinhos e por isso eles não podem crer, converter-se e crescer em
santidade. Somente através da humildade posso salvar-me do castigo eterno, e
por isso necessito praticá-la todos os dias. Meu Jesus: devo aprender Contigo,
pois Tu és manso e humilde (Mt 11, 29). Vejo a coroa de espinhos sobre a Tua
cabeça, vejo as cuspidas em Teu rosto, a vara na Tua mão, o manto púrpura;
posso escutar as palavras de zombaria! Tu és inocente e Tu sofres por mim! Por

meus pecados passados – queixas, autossuficiência, autoindulgência e todo tipo
de ofensas – e mereço golpes, cuspidas, desprezo e ridículo nesta vida. Este é o
maior bem para mim, que eu vou procurar e agradecer, e devo agradecer a todo
aquele que me denigre ou me humilhe. (Agradeça a Jesus pela humilhação e
pelo sofrimento que Ele permitiu por que te ama).
(Reze 3 vezes a Ave Maria)
Quarta-feira
Oh, Jesus: Eu, ___________, um pecador infiel, renovo e ratifico na
presença de Tua Mãe minhas promessas batismais:
• Renuncio para sempre a Satanás;
• Renuncio para sempre a seu orgulho;
• Renuncio para sempre a toda cooperação com ele.
Além disso, renuncio a todos os demônios que profanem e escravizem,
especialmente o meu corpo: o demônio da gula, do adultério, do alcoolismo, da
hipocondria, da preguiça, da avareza, do consumismo... Oh, Mãe de Deus:
obtém para mim o espírito de pureza e de abnegação para preencher o vazio em
mim.
Também renuncio a todos os demônios que profanem e escravizem
especialmente minha alma: o espírito da mentira, o medo de seguir-Te, o
espírito de angústia, a inveja, a crítica, a autocomiseração, a blasfêmia, a
rebelião, os espíritos trabalhando hoje em dia na péssima música, nas revistas,
na literatura, na televisão, na internet ou na opinião pública. Renuncio ao
espírito do orgulho, da heresia, do farisaísmo, do liberalismo, do racionalismo,
do gnosticismo e a todos os demônios religiosos que abusam do sentimento ou
da razão destruindo a fé viva. Renuncio a todos os demônios que manipulam a
opinião pública considerando o mal como bem e o bem como mal. Oh, Mãe de
Deus: obtém para mim o espírito de verdadeira autocrítica e obediência para
preencher o vazio do meu espírito.
(Reze 3 vezes a Ave Maria)

Quinta-Feira
Além disso, renuncio a todos os espíritos malignos que profanem e escravizem
especialmente meu espírito: demônios trazidos a mim pelo espiritismo, pela
hipnose, pela homeopatia, pelos curandeiros, pelos indivíduos extrassensoriais,
pela paradiagnose, pelas cartomantes, pelos magnetizadores, pelos astrólogos,
pelos magos negros e brancos e suas obras. Renuncio aos demônios trazidos a
mim através da ioga, do Zen, do Reiki, do método Silva, da meditação
transcendental, dos horóscopos, das cartas biorrítmicas, da acupuntura, da
massagem chinesa e de outras práticas orientais; através da leitura de literatura

ocultista, através de várias práticas ou simpatias oriundas dos meios de
comunicação de massa e da opinião pública dominada por forças demoníacas!
Renuncio aos demônios que vieram a mim como um legado sombrio da
terceira ou quarta geração, caso meus ancestrais tenham dado fé a várias formas
de magia, adivinhação, espiritismo ou magnetismo.
(Perceba diante de Deus que você renuncia a tudo isso agora. Repetir
interiormente várias vezes: “Eu renuncio”).
Eu renuncio completamente a todos esses demônios que herdei ou aos quais
tenho sido consciente ou inconscientemente aberto. Ó Boa Mãe: obtém para
mim a plenitude do Espírito Santo para preencher o vazio que há em mim, o
mesmo Espírito que recebestes com os apóstolos no dia de Pentecostes (At 2).
(Reze 3 vezes a Ave Maria)
Sexta-Feira
Obrigado, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, por ter morrido por mim na
cruz e porque Teu sangue me limpa de todo pecado (1 Jo 1,7).
Ao morrer na cruz, destruíste o poder do pecado e do demônio. Fui sepultado
pelo batismo na Tua morte (Rm 6,4). Antes de morrer, Tu disseste: “Tenho
sede!” Não era apenas uma sede física, mas o desejo interior de realizar a obra
da salvação. Jesus, agora junto a Ti eu tenho sede da minha salvação e da
salvação do meu próximo.
Gritando “Eloi, Eloi, lema sabachthani?” expressaste o momento da batalha
mais difícil quando, tomando também todos os meus pecados, foste torturado
pelos demônios das trevas.
Gritando “Está consumado”, terminaste a obra da salvação. O diabo e o
pecado foram derrotados. Não há nada a acrescentar: estou pronto para recebêla e para me tornar consciente dela.
Tuas últimas palavras são o ponto culminante da Tua morte e se relacionam
também comigo. Estas palavras expressam o momento da Tua morte redentora
por mim: “Pai, em Tuas mãos entrego Meu espírito”. Meu Senhor Jesus Cristo:
eu fui sepultado pelo batismo em Tua vitória na cruz: Tua morte. Eu posso
atualizar o poder da Tua morte pela fé quando renuncio à minha vontade
mesmo em pequenas coisas (preguiça, medo...). Agora, pela fé, sou sepultado
em Tua morte: o momento de uma vitória e rendição completas: “Pai, em Tuas
mãos entrego Meu espírito”. (Lc 23, 46). (Repita interiormente várias vezes
com fé: “Pai, eu te entrego meu espírito”).
(Reze 3 vezes a Ave Maria)
Sábado
Senhor Jesus Cristo, antes de dizer as palavras a respeito da Tua morte,
disseste ao discípulo: “Eis aí tua Mãe” (Jo 19,25-27). Para perceber o mistério

do batismo, isto é, da minha união com Tua morte e ressurreição, devo me
colocar em espírito diante da cruz como Teu discípulo. Um discípulo é aquele
que está disposto a deixar tudo (Lc 14,33), mesmo a própria vida, por amor a Ti
e ao Evangelho (Mc 8,35). Agora, de pé junto à cruz em espírito, abandono
conscientemente minha alma por Ti e pelo Evangelho. (Repetir interiormente
várias vezes com fé: “Abandono minha alma”).
Olhe em espírito para o rosto de Jesus crucificado. Sua última vontade, mesmo
para você, é: “Eis aí tua Mãe!” Diga: “Eu recebo”. (Repita-o em espírito várias
vezes com fé). O discípulo a recebeu em si mesmo (eis ta idia, Jo 19, 27). Jesus
Cristo veio a esta terra através de Maria e do Espírito Santo. Ele também quer
nascer e viver no seu coração da mesma maneira. Perceba: uma mãe não apenas
dá vida, mas também ensina a viver bem. A Mãe de Jesus lhe ensina como viver
com Jesus e em Jesus.
(Reze 3 vezes a Ave Maria)
Domingo
Senhor Jesus Cristo: Tu ressuscitaste dentre os mortos histórica e realmente, e
assim também provaste Tua Divindade. Cada átomo, cada célula e cada criatura
dá testemunho da Tua sabedoria e da Tua onipotência: Tu és Deus.
No sábado à noite, após o descanso do sábado, Tu ressuscitaste dentre os
mortos. No dia seguinte foste visto por muitos, e então apareceste durante 40
dias. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles deram testemunho
da Tua morte redentora, pregando o arrependimento e o perdão dos pecados, e
Tua real ressurreição. Eles deram suas vidas por este testemunho e morreram
mártires. No batismo eu estava unido não apenas à Tua morte, mas também à
Tua vida e ressurreição (Col 2,12). “Jesus: Tu em mim e eu em ti”. (Repita isto,
interiormente, várias vezes com fé).
Todos os domingos eu deveria viver em oração Tua ressurreição e receber a
plenitude do Espírito Santo, para que eu possa ser Tua testemunha pronta para
dar minha vida por Ti como os apóstolos. Que o Espírito Santo me dê luz e
fortaleza; que Teu fogo queime todas as formas de egoísmo ou impureza em
mim e acenda em mim um amor puro por Ti e zelo pela salvação das almas.
Batiza-me com o Espírito Santo e com fogo. “Eu recebo”. (Repetir interiormente
várias vezes com fé).
(Reze 3 vezes a Ave Maria)

