
 

 

   
Sociedade das Ciências Antigas 

 
Algumas Orações de Proteção 

Da Tradição Cristã 
 

PRECE AO ACORDAR 
 

Para fazer ao se levantar da cama 
 

Senhor, aspergi-me com o hissope e estarei purificado; 
limpa-me e minha alma se tornará branca como a neve. 

Conforme a grandeza de tua Misericórdia, 
Deus meu, tenha piedade de mim. 

 
Demonstra, Senhor, esta Misericórdia para nós 

e concedei-nos a tua ajuda. 
 

Senhor, acolhe a minha prece e que minha voz se eleve até vós. 
Acolhei-nos, Santíssimo Senhor, Pai Todo Poderoso, 

Deus Eterno e digna-te enviar-nos desde o alto dos Céus teu Santo Anjo. 
 

Senhor, que teu Anjo proteja, favoreça, 
visite e defenda todos os habitantes deste lar. 

Eu te conjuro em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

Amem 
 
 

ORAÇÃO PARA ANTES DE TODO O EMPREENDIMENTO 
 

Recomendada para antes de qualquer empresa, 
novo trabalho, projeto, etc... 

 
Deus Todo Poderoso, Deus Fortíssimo, 

Deus Dulcíssimo, Deus Altíssimo e Glorioso. 
Deus Soberano e Justo, 

Deus cheio de Graça e de Clemência, 
eu ........ (nome do orante) me apresento diante de Vós 

e peço a Tua bondade. 
Digna-te escutar as minhas preces 

e abençoa esta empresa: ...... (diga o que pretende). 
Esta graça vos peço! 

 
Amem 

 
 

ORAÇÃO PARA ANTES DE DORMIR 
 

Fazer antes de ir para a cama 
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(+) São Lucas, seja o defensor de meu leito.  
Que eu não seja, São Marcos, 

brinquedo do demônio. 
São João, afugenta todo fantasma enganador. 

São Mateus, protegei-me em meu sono profundo. 
Jesus, Filho de David, tem piedade de mim. 

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

Amem 
 
 

AS SETE ORAÇÕES MISTERIOSAS 
 

Orações para os sete dias da Semana 
 

DOMINGO:          Livrai-me, Senhor, que sou vossa criatura .......... (nome do orante), 
de todos os males passados, presentes e futuros, tanto da alma 
como do corpo; dai-me, pela Vossa bondade, a paz e a saúde 
e sede-me propício, pela intercessão da Virgem Santíssima. 

Daí-me a paz e a saúde durante minha vida, 
a fim de que, sendo assistido pela ajuda de Vossa Misericórdia, 

nunca fique escravo de qualquer perturbação. 
Que esta paz, Senhor, que deixastes aos vossos discípulos, 

habite sempre entre mim e meus inimigos, 
tanto visíveis como invisíveis. 

Que a paz do Senhor, sua face, seu corpo, seu sangue 
me ajudem, me consolem e me protejam, eu .......... (nome do orante) 

que sou vossa criatura. 
 

Amem 
 
SEGUNDA-FEIRA         Grande Deus, pelo qual todas as coisas forma libertadas. 

Livrai-me de todo o mal. Grande Deus, que destes a vossa 
Consolação a todos os seres, dai-me-a também. Grande Deus, 

que socorrestes e assististes a todas as coisas, ajudai-me e 
socorrei-me em todas as necessidades, empreendimentos e 
perigos. Livrai-me de todas as oposições e laços dos meus 
inimigos, tanto visíveis como invisíveis, em nome do Pai 

que criou o mundo inteiro +, em nome do Filho, que o 
resgatou + e em nome do Espírito Santo +, que realizou a 

lei em toda a sua perfeição. 
Lanço-me totalmente nos vossos braços e ponho-me 

completamente debaixo de vossa proteção. 
Que as bênçãos de Deus Pai +, estejam sempre comigo! 

Que as bênçãos de Deus Filho +, estejam sempre comigo! 
Que as bênçãos de Deus Espírito Santo +, estejam sempre comigo! 

 
Amem 

 
 
 
TERÇA-FEIRA         Que a Benção dos santos, Anjos, Arcanjos, Virtudes, Potências, 
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Tronos, Dominações, Querubins e Serafins, sempre estejam comigo! 
Que a Benção dos Patriarcas, Profetas, Apóstolos, 

Mártires, Confessores, e de todos os 
Santos e Santas de Deus estejam sempre comigo! 

Que a Benção de todos os Céus de Deus, estejam sempre comigo! 
Que a Majestade de Deus me ampare e me proteja; que a Sua bondade 
eterna me guie; que a Sua caridade sem limites me inflame; que a Sua 
divindade suprema me dirija; que o Poder do Pai me conserve, que a 

sabedoria do Filho me vivifique; que a virtude do Espírito Santo 
esteja sempre entre mim e meus inimigos, tanto visíveis quanto 

invisíveis. Poder do Pai, fortificai-me. Sabedoria do Filho, iluminai-me. 
Consolação do Espírito Santo, consolai-me. O Pai é a Paz. O Filho é a Vida. 

O Espírito Santo é o remédio da Consolação e da Salvação. 
 

Amem 
 

QUARTA-FEIRA  Emmanuel! Defendei-me contra o inimigo maligno e contra todos os 
meus inimigos visíveis e invisíveis. Que Jesus, Rei Clemente, esteja 

sempre entre mim e meus inimigos para defender-me. 
Salvador do mundo, salvai-me e socorrei-me. Vós que resgatastes 

pela vossa Cruz e vosso sangue, socorrei-me; conjuro-vos para isso, 
meu Deus, Oh Hagios, Oh Theos, Hagios Ischyros, Hagios Athanatos, 

Eleison Himas, Deus Santo, Deus Forte, Deus Misericordioso e Imortal, 
olhai a ........ (nome do orante) vossa criatura; sede meu amparo, não me 

abandones, nem rejeites minhas súplicas, Deus da minha Salvação! 
 

Amem 
 

QUINTA-FEIRA     Iluminai meus olhos com a verdadeira luz, a fim de que não fiquem 
fechados com um sono eterno, para que meu inimigo não diga que eu 

o transvasei. Enquanto, Senhor, estiverdes comigo, 
não temerei a malícia dos meus inimigos. 

Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Vivo, que fizestes tão grandes 
milagres pela força do Vosso nome e enriquecestes tão abundantemente 

os indigentes, pois que pela Tua força, os demônios fugiam, os cegos 
viam, os surdos ouviam, os coxos andavam direito, os mudos falavam, 

e doentes eram curados. Por isso eu ............ (nome do orante) 
invoco este santo nome e sou salvo. 

Este nome revelado pelo Anjo, ainda antes de ser 
concebido no seio da Santa Virgem. 

 
Amem 

 

SEXTA-FEIRA        Fazei, Senhor, que o mal se afaste sempre de mim. Iluminai-me, 
Senhor, para que eu veja espiritualmente; endireitai-me, para que 
não ande mais curvado; dai-me o dom da palavra, para que meu 

verbo seja forte; dai-me a saúde, para que não fique doente; dai-me 
a vida plena e rodeai-me em toda a parte, tanto por dentro como por 

fora, a fim de que eu esteja em teu imenso Poder. 
Que o Senhor esteja sempre dentro de mim, ao redor de mim, adiante 

de mim, atrás de mim, em mim e acima de mim para sempre! 
Ele que vive e Reina por todos os séculos dos séculos. 

 
Amem 

SÁBADO            Que o Senhor me seja favorável, bondoso e propício, que me conceda 
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uma alma sã e iluminada. INRI, Filho da Virgem, guiai-me conforme 
a Vossa doçura no caminho da Paz. 

Pois, vós sois o Caminho +, a Verdade + e a Vida +. 
Ninguém pode fazer mal a Ti, pois sois ao mesmo tempo Deus e homem, 
começo e fim. Que esta Oração que eu ........ (nome do orante) Vos faço, 

me garanta eternamente contra os meus inimigos. 
Preservai-me, Senhor, de todas as chagas da pobreza e dos 

laços dos malvados. Glória a vós, meu Pai. 
 

Amem 
 
 

ORAÇÃO DO VIAJANTE 
 

Para antes de uma viajem importante 
 

Que o Senhor Todo Poderoso e Misericordioso me guie e me 
conceda uma viagem de paz e sorte; que o Arcanjo Rafael me acompanhe 

em meu Caminho para que volte com paz e alegria. 
Do alto, Senhor, envia-me teu Auxílio e defendei-me. 

Seja para mim, uma Torre Inexpugnável e que nenhum inimigo 
possa avançar contra mim. 

Mostra-me teus Caminhos e ensina-me teus Decretos. 
Deus meu, recomenda-me a teus Anjos para que me conservem em todos 

os lugares. Transforma esta viagem em algo propício e confortável. 
Senhor Todo Poderoso, eu ....... (nome do orante) te peço proteção e amparo. 

Que eu vá em paz, em teu sagrado nome. 
 

Amem 
 
 

ORAÇÃO A SÃO ROQUE 
 

Contra toda enfermidade contagiosa 
 

A ti, São Roque, cheio de fé, te saúdo; 
Tu que nasceste de um sangue nobre, 

Marcado pelo signo da Cruz 
no lado esquerdo de teu flanco. 

 
São Roque, que partes para o estrangeiro, 

curas a peste com o toque, 
todos os doentes são curados 

ao sinal: povo, rezai e bendizei! 
 

Ao grande São Roque, Glória e Esperança! 
Sob a inspiração da voz de um Anjo, 

te tornas poderoso como Deus: 
curas a peste em qualquer parte. 

 
Amem 

ORAÇÃO DE SÃO LOURENÇO 
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Contra todo tipo de queimaduras 
Sopre em forma de cruz, por três vezes, sobre a queimadura e ore: 

 
Oh Grande São Lourenço, 
sobre um braseiro ardendo 
davas voltas e mais voltas, 

porém nada sofrias. 
 

Concedei-me o favor 
de que este ardor desapareça. 

 
Fogo de Deus, perde teu calor! 
Como Judas perdeu a sua cor, 

quando traiu a Jesus 
sobre o Monte das Oliveiras! 

 
Amem 

 

ORAÇÃO DE SANTO ESTEVÃO 
 

Contra todo tipo de violência 
 

Armas, eu vos conjuro pelo bem-aventurado Santo Estevão, 
primeiro mártir, para que não faças mal a mim! 
Pois sou um servidor de Deus e pessoa de paz! 

Perigos, eu vos conjuro a passar bem longe de mim! 
Pelo poder do Grande Estevão e dos Anjos a seu lado. 

Assim seja! 
Em nome do Pai + do Filho + e do Espírito Santo + 

 
Amem 

 
 

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ DE NAZARETH  
 

Para resolver assuntos difíceis 
 

Admirável São José, vós que trabalhastes com fervor para ganhar 
a vida e manter a Tua santa família; peço que me 

ajudeis a ser libertado da necessidade que me encontro. 
Ajudai-me a encontrar o trabalho necessário para meu 

sustento e sair vitorioso de todas as dificuldades que me rodeiam. 
 

Amem 
 
 

 
 
 

PODEROSA ORAÇÃO A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 
 

Deve-se fazer esta oração durante nove dias 
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Quereis milagres? 

A morte, o erro, as calamidades, 
o Demônio e a lepra são afugentados; 

os doentes, curados, se levantam. 
O mar se acalma, as correntes caem; 

membros e objetos perdidos 
são requeridos e recuperados 

pelos jovens e velhos. 
Os perigos se desvanecem, 

A miséria desaparece também; 
contam os que experimentaram seus favores; 

repetem os habitantes de Pádua. 
 

Amem 

 

ORAÇÃO DE SÃO BENTO  
 

Tradicional Oração contra todo espírito perverso 
 

Santa Cruz do Santo Pai Bento. 
Cruz Santa seja a minha Luz. 

Que o Dragão não seja o meu chefe. 
Retira-te, Satã! 

Jamais aconselha-me qualquer vaidade; 
é má a bebida que serves: 

bebe tu mesmo os teus venenos. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
Amem 

 
 

ORAÇÃO CONTRA AS FALSAS AMIZADES 
 

Para afastar os amigos enganadores e traidores 
 

Escuta, Senhor, a minha prece e não te afastes de mim. 
Busca para mim um refúgio na tormenta e no turbilhão. 

Dissipa as más línguas, as calúnias e as brigas. 
Afasta a discórdia que dia e noite poderão rondar-me. 

Senhor, voa para meu lado. 
 

Amem 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO CONTRA PESADELOS 
 

Para afastar os maus sonhos e os terrores da noite 
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O Senhor é meu refúgio e minha rocha. 

Ele me livra da rede dos caçadores, das coisas funestas 
e com as plumas de suas magníficas asas me protege. 

Não temo mais o terror noturno, 
nem a flecha que voa durante o dia. 

Caminharei sobre as serpentes e leões, porém nada me passará. 
Pois eu Te invoquei e Tu me ouviste! 

 
Amem 

 
 

ORAÇÃO PARA O Incensamento DA CASA  
 

Usada para a purificação do lar 
 

Incenso minha casa, em louvor a Deus, 
para que dela saia todo o mal, 

miasma ou má vibração. 
Saia todo o indesejável por esta porta e jamais volte. 

Que esta casa torne-se perfumada 
como esta fumaça e nada maligno habite aqui. 

Incenso a minha casa, em louvor a Deus, 
para que dela saia para sempre a inveja, ciúme e calúnia. 

Pela magia do perfume desta fumaça. 
Que assim seja! 

 
Amem 

 
 

ORAÇÃO PARA A BENÇÃO DE UMA CASA 
 

Para afastar dela a influência dos espíritos perversos 
 

Nós rogamos a tua Clemência, Senhor, 
que nos visites e nos abençoes, como visitastes 

e abençoastes a teus discípulos. 
Pedimos que estendas a tua Mão Direita 

até tudo o que temos que fazer e que pela invocação 
de Teu Santo Nome, fujam daqui todos os maus espíritos. 

Abandonem este lugar e aqui jamais voltem, todos os 
aliados do mal visíveis e invisíveis. 

Pedimos a vossa ajuda, Senhor, para que os bons Anjos 
aqui habitem e guardem a todos os seus moradores. 

Que assim seja! 
 

Amem 
 
 

ANTIGA ORAÇÃO AO ANJO GUARDIÃO 
 

Para pedir a Benção do Anjo da Guarda 
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Anjo da Paz, Anjo da Guarda, a quem tenho por padrinho 
celestial; meu pai espiritual, meu vigilante, minha sentinela 

atenta e inspiradora de medo aos meus inimigos. 
Graças vos dou por ter me livrado de inúmeros perigos, 

por ter velado enquanto eu dormia, por ter me acompanhado 
durante o dia e aconselhado nos momentos difíceis. 

Amigo meu, Mensageiro do Céu, Protetor destemido, Muro 
Forte de minha alma e Confortador Invisível. 

Ajuda-me sempre e acompanha-me eternamente. 
 

Amem 
 
 

ORAÇÃO PARA O BOM PARTO 
 

Para mulheres a caminho do Hospital ou em trabalho de parto 
 

Meu Deus, minha Senhora. Faça com que esta criatura venha ao 
mundo rodeada de proteção e amparo. Que a Benção de São 

Gabriel, São Gaspar, São Melchior e São Balthasar estejam com ela. 
Eu sou a Porta, Senhor me abençoe nesta hora milagrosa. 

 
Amem 

 
 

ORAÇÃO CONTRA O MAU-OLHADO  
 

Para destruir a inveja e a cobiça alheias 
 

O Olho da Luz me envolve. Seu brilho me protege. 
Quebre mau-olhado! Desfaça-se toda a intriga e a 

perfídia. Estou com a Benção do Senhor. Estou dentro 
do Manto do Senhor, nada me destruirá. 

 
Amem 

 
 

ORAÇÃO PARA UM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 
 

Para todos os animais que criamos ou moram conosco 
 

Que a Paz esteja sempre comigo e com os que me rodeiam. 
Que a saúde e a proteção envolvam esta criatura de Deus, 

tratado pelo nome de ........... (nome do animal). 
Possam as Bênçãos de Santo Adão, Santo Onofre 

e Santo Antão estarem com esta criatura. 
 

Amem 


