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ORAÇÃO para ABERTURA Do Dia 
 

Meu Senhor é Meu Deus 
Meu Senhor é Meu Deus 
Meu Senhor é Meu Deus 

 
Eu estou em Paz, porque ao pronunciar o teu Santo Nome e o Nome de Seu Filho Unigênito, Nosso 
Senhor Jesus Cristo, todas as forças negativas que estão em torno de mim desaparecem. 
 
entoar o seguinte nome:      IESUS CRISTÓS 
 
Eu estou em Paz, porque ao pronunciar o teu Santo Nome e o Nome de Seu Filho Unigênito, Nosso 
Senhor Jesus Cristo, todas as forças negativas que estão em mim desaparecem. 
 
entoar o seguinte nome:      IESUS CRISTÓS 
 
Eu estou em Paz, porque ao pronunciar o teu Santo Nome e o  Nome de Seu Filho Unigênito, Nosso 
Senhor Jesus Cristo, todas as forças negativas que estão dentro de mim desaparecem. 
 
entoar o seguinte nome:      IESUS CRISTÓS 
 
Reverentemente saúdo Santa Sophia, Mãe do Verbo Encarnado e Notre Dame.  A Dispensadora de 
Misericórdia, a Mediadora das Graças, a Protetora do Conhecimento. Especialmente saudamos sua 
manifestação como Virgem Negra, Senhora dos Peregrinos e dos Buscadores da Verdade. 
Particularmente lembro da  Virgem Negra de Czestochowa, Senhora da Montanha da Luz. 
 
Saúdo a São José de Arimathéia e toda a Sagrada Familia do Graal. A São Patrick, Santa Maria 
Magdalena e a todos os Mestres, Adeptos e Instrutores do conhecimento de todos os tempos e 
lugares. 
 
Também saúdo a todos os Anjos do Senhor. Ao meu Anjo Custódio e a todos os meus Protetores e 
Amigos do Mundo Invisível. 
 
E neste dia de________(dia da semana) saúdo ao Anjo Superior, ao Espírito Superior e aos Anjos 
que regem o dia de hoje, para que possam ouvir as minhas preces, as minhas súplicas, levando-as 
aos diversos planos divinos e se possível, aos pés do muito amado Senhor Jesus Cristo, afim de que 
meus caminhos possam ser abertos e possa realizar tudo o que desejo, no plano material e espiritual 
da vida, segundo os princípios do Direito, da Justiça e da Razão. 
 

+ Glória ao Poder do Pai para nos fortificar, 
+ Glória a Sabedoria do Filho para nos elucidar, 

+ A Consolação do Espírito Santo para nos consolar. 
 

Amém 


