mas agora eu sei que estavas lá, me amando
profundamente. Obrigado Jesus.

Importante: O ministro de oração deve prepara-se
devidamente para ministrar esta oração, deve procurar
ser dócil aos Dons do Espírito Santo para perceber as
moções dadas por Ele durante a oração.

Senhor Jesus, te peço que reviva comigo
cada segundo dos meus primeiros anos de vida.
Tu sabes bem Senhor, da realidade dos meus
pais naquela época. Te peço Senhor vem comigo
naqueles anos e me acompanhe junto a minha
família. Harmoniza todo aquele ambiente e cura
todas as situações difíceis vividas pelos meus
pais.

Se houver a possibilidade esta oração deve ser feita
diante do Santíssimo Sacramento, com as pessoas
voltadas para Ele.
O ministro da oração poderá rezar por frases e o povo
rezar repetindo.
Ao sentir que se deve acrescentar mais palavras ao texto,
o ministro poderá fazê-lo com discernimento, levando
em conta o objetivo da oração e a realidade da
assembleia no momento.

Remova toda mágoa; tire todos os
medos; medo do escuro, medo de quedas, medo
de animais, medo de se perder. Eu agradeço
Jesus, por me libertar e me curar.

ORAÇÃO DE CURA INTERIOR
Pai, eu Lhe agradeço por Seu Filho Jesus,
que morreu na cruz, não somente pelos meus
pecados, mas também pelos meus temores. Eu
Lhe agradeço porque Jesus é o mesmo ontem,
hoje e sempre, e porque me queres curado por
inteiro: espírito, alma e corpo.

Eu Lhe peço Senhor, para segurar minha
mão e ir à escola comigo. Na época eu me senti
muito tímido, com medo de sair de casa e
enfrentar situações novas. Jesus houve ocasiões
em que me senti humilhado na escola; tire de
mim essas lembranças. Quando fui maltratado
por um professor ou ofendido por um colega,
por favor, cure essas mágoas. Obrigado por
curar essas mágoas e por me libertar desses
medos. Eu lhe agradeço e O louvo.

Senhor Jesus, eu Lhe peço para reviver
comigo cada segundo da minha vida. Cure-me e
deixe-me são. Volte até a minha terceira e
quarta geração de ancestrais e quebre todos os
laços genéticos negativos.

Jesus, eu Lhe agradeço pela minha mãe.
Eu Lhe peço para fica entre mim minha mãe e
deixar fluir Seu amor Divino entre nós. Peço
perdão à minha mão por todas as vezes que eu a
magoei ou a decepcionei, e eu a perdoo por
todas as vezes que ela me ofendeu ou
decepcionou. Por favor Senhor fica entre nós
em todos os momentos que já vivemos, sejam
eles bons ou muitos difíceis.

Jesus, o Senhor sabia tudo sobre minha
vida mesmo antes de eu ter nascido. Obrigado
por estar presente quando a minha vida
começou. Se medo ou qualquer outra força do
mal me foi transmitida enquanto eu estava
dentro de minha mãe, liberte-me delas.
Senhor Jesus se aconteceu algum ato de
desamor ou rejeição a minha pessoa enquanto
eu estava no ventre de minha mãe, por favor,
reviva comigo todo o processo de gestação e
curai-me de todo e qualquer sentimentos de
desamor por parte da mãe ou do meu pai.
Também cancele todas as heranças genéticas
recebidas enquanto estava sendo gerado no
ventre.

Senhor, eu lhe agradeço pelo meu pai.
Fique, Jesus, entre meu pai e eu. Senhor Tu
sabes bem da nossa história, das nossas
dificuldades, de nosso relacionamento. Então
Jesus, neste momento revivendo toda minha
história com meu pai, eu te peço: Que o seu
amor
divino
conserte todo
o mau
relacionamento que existiu ou existe entre nós.
Eu peço perdão a meu pai por todas as vezes
que eu o magoei ou o decepcionei, e
independente de onde ele esteja agora, eu o
perdoo por todas as vezes que ele me ofendeu
ou decepcionou.

Obrigado, Senhor Jesus, por ter estado lá
quando eu nasci, e por ter-me amado. Eu não
tenho certeza do amor das pessoas por mim
naquele momento, se fui muito amado ou não,
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Senhor Jesus, eu Lhe entrego meus
irmãos e irmãs. Te peço que também se coloque
entre mim e eles. Reviva conosco todos os
momentos que já vivemos juntos e onde existia
sentimentos de competição, ciúme ou
ressentimento, eu Lhe peço que Seu poder de
curar e Seu amor consertem todos os mal
entendidos e todas as feridas causadas por
palavras atos e ações. Eu perdoo os meus
irmãos por ter me ofendido ou decepcionado e
também peço perdão por tê-los ofendido e
decepcionado.

Obrigado por estar presente quando nos
casamos. Eu lhe peço para ficar entre mim e
minha esposa (esposo). Curai-nos de todos os
sentimentos causados por momentos difíceis
que já vivemos. Curai-nos das mágoas e das
decepções. Senhor Jesus, através de Seu divino
amor, eu Lhe agradeço por reparar todos os mal
entendidos e por ter estado conosco em todos
os momentos que já vivemos juntos.
Senhor, obrigado por nossos filhos. Tire
qualquer sentimento de fracasso ou culpa como
pai (mãe) que eu possa ter. Quando eu puni
imprudentemente ou fui muito possessivo com
meu amor, quando palavras foram ditas para
criticar ou com raiva, eu peço que cure qualquer
mágoa que isso possa ter causado. Eu peço o
perdão dos meus filhos e os perdoo por terem
me magoado.

Obrigado, Senhor, por ter estado comigo
durante minha adolescência e enquanto eu
estava no início dos estudos. Houve novos
problemas e medos. Senhor venha comigo em
toda essa época, segura na minha mão, me cure
dos acontecimentos e lembranças ruins. Tire
todo sentimento de humilhação, de confusão, de
culpa, de medo ou de fracasso. Envolve também
com o seu amor, todas as pessoas que fizeram
parte desse período da minha vida. O Senhor
estava presente em todas as situações.
Obrigado!

(Todos)
Senhor, durante aqueles momentos
terríveis de acidentes, daquelas horas de
doença ou cirurgias, eu Lhe agradeço por ter
estado presente. Eu Lhe peço agora que tire o
pavor, o medo e a memória da dor. Liberte-me
do trauma que senti. Obrigado por estar
presente nas horas de tristeza. Eu Lhe agradeço
por segurar minha mão e atravessar o vale
comigo. Eu Lhe agradeço por tirar minha
tristeza, meu pesar e meu luto. Eu Lhe agradeço
por me dar Sua alegria e Sua paz.

Oh Jesus, o tempo passou e chego a
juventude. Meu Senhor me faz companhia nessa
nova fase da minha vida. Quantas coisas novas
apareceram, novos medos, novas frustrações,
novas decepções e tantas mágoas. Jesus, por
favor, me abrace, me cure, refaz comigo todo
trajeto, cada momento relacionado aos meus
estudos, trabalhos e relacionamentos. Obrigado
meu Senhor.

Agora, Senhor Jesus, obrigado por reviver
comigo cada segundo de minha vida até este
exato momento. Obrigado por curar todas as
minhas mágoas, minhas memórias dolorosas e
meus medos, e por me libertar. Obrigado por
me preencher com Seu amor. Ajude-me a me
amar. Ajude-me a amar aos outros. Mas,
principalmente, Jesus, ajude-me a amá-Lo como
quereis que vos ame. Eu Lhe agradeço por
penetrar fundo nos cantos mais escuros de
minha mente e me purificar. Eu lhe agradeço
por curar minhas emoções, minha mente e
minhas memórias. Eu Lhe agradeço Jesus, por
me curar e me reconstituir inteiramente. Lhe
dou todo o louvor e toda a glória, em Seu Nome.
Amém!

(Aos que estão solteiros):
Obrigado Senhor Jesus por todos os
relacionamentos, louvado seja Senhor cada
pessoa que passou em minha vida, pelas que
ficaram, pelos que se foram. Cura-me Senhor de
todas as marcas de dores ou de revoltas
causadas por relacionamentos complicados. Em
teu nome Senhor eu perdoo a todas as pessoas
que me magoaram ou decepcionaram neste
período da minha vida.
(Aos que estão casados):
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