Manual e Orações para a Associação do
Auxilium Christianorum
para uso leigo

Introdução
A Igreja nos ensina que é dividida em Igreja Triunfante (que inclui os membros da Igreja no Céu), a
Igreja que Sofre (isso inclui os membros da Igreja no Purgatório) e a Igreja Militante (isto refere-se
aos membros da Igreja que estão vivos neste mundo). Porque somos parte da Igreja Militante,
estamos em uma guerra espiritual e essa guerra espiritual exige que reconheçamos, como São Paulo
nos ensina, “Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os
principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do
mal (espalhadas) nos ares.” (Efésios 6.12). Os membros do Auxilium Christianorum devem sempre
ter em mente a realidade do nosso estado, como membros da Igreja que vivem neste mundo. Apesar
do ensino de São Paulo, muitos católicos não levam a sério a sua obrigação de fazer a guerra contra
as forças demoníacas. É por esta razão que a Associação do Auxilium Christianorum foi fundada.
Os principais objetivos desta associação são:
1. Oferecer orações por aqueles sacerdotes associados ao Auxilium Christianorum, de modo que o
seu apostolado em expulsar os demônios seja eficaz.
2. Oferecer orações para a proteção dos sacerdotes, os membros da Associação, seus familiares e
seus amigos para que eles não sejam negativamente afetados pelo demoníaco.
Pré-requisitos para os membros
Os pré-requisitos para os membros da Auxilium Christianorum são os seguintes:
1. Antes de se tornar um membro do Auxilium Christianorum, os leigos são fortemente exortados a
consultar o seu diretor espiritual ou confessor.
2. Eles devem comprometer-se a tentar levar uma vida habitual da graça santificante, sempre
desejando nunca cair no estado de pecado mortal e evitando todo pecado venial intencional.
3. Os membros devem comprometer-se continuamente na busca de aumentar e aperfeiçoar a sua
vida de oração, que inclui não apenas as orações vocais, que são necessárias aqui contidas, mas
também uma vida consistente de meditação, que é muito eficaz em expulsar o demoníaco e evitar a
opressão demoníaca.
4. Rezar o terço diariamente. A intenção do terço pode ser para quaisquer intenções e não tem que
ser oferecido pelos objetivos do Auxilium Christianorum.
5. Os membros devem cumprir as exigências diárias de orações vocais contidas neste documento
que devem ter as mesmas intenções desta Associação. Os membros devem fazer uso freqüente dos
sacramentais conhecidos para repelir e expulsar o demoníaco.
6. Os membros devem esforçar-se para manter as palavras de São Paulo em seus corações que desde
que lutamos contra os principados e potestades, ou seja, contra o demoníaco, eles devem esforçar-se
para a mansidão e humildade em relação ao seu vizinho, nunca golpear com raiva ou vingança, mas
buscando extirpar qualquer demoníaco de acordo com seu estado de vida. Isso envolve o uso de
orações obrigatórias, de acordo com os princípios católicos autênticos, e deve-se evitar qualquer
forma de superstição, seja na vida diária ou quando se engaja na batalha contra os maus espíritos.
Isto significa que o uso das orações contidas neste documento ou qualquer oração para expulsar o
demoníaco será sempre subordinado ao autêntico princípio católico e deve sempre ser feito com
devoção e fé.
7. Os membros devem esforçar-se para aumentar a sua devoção à Nossa Senhora sob o título de
Virgo Potens (Virgem Poderosa).
8. Cada membro deve esforçar-se para aumentar a sua devoção ao seu Anjo da Guarda.
9. Quando é financeiramente possível, cada membro da Auxilium Christianorum deve manter as
estátuas da Nossa Senhora e do São Miguel em sua casa, com uma vela acesa.
10. Os membros da Associação devem estar cientes de que nenhum desses requisitos está ligado a
pena de pecado.
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Orações diárias oferecidas para os membros do Auxilium Christianorum
Orações para se dizer todos os dias:
V. O nosso auxílio está no nome do Senhor.
R. Que fez o céu e a terra.
Graciosa Virgem Maria, vós que desejais esmagar a cabeça da serpente, protegei-nos da vingança
do maligno. Nós oferecemos nossas orações, sofrimentos e boas obras a vós, para que vós podeis
purificá-los, santificá-los e apresentá-los a vosso Filho como oferenda perfeita. Que esta oferenda
seja dada para que os demônios que influenciam ou procuram influenciar os membros da Auxilium
Christianorum não saibam o origem da sua expulsão e cegueira. Cegai-los para que eles não saibam
as nossas boas obras. Cegai-los para que eles não saibam em quem se vingar. Cegai-los para que
eles possam receber a sentença justa para suas obras. Cubri-nos com o precioso Sangue de vosso
Filho, para que possamos desfrutar a proteção que flui de sua Paixão e Morte. Nós vós pedimos por
meio do mesmo Cristo nosso Senhor. Amém.
Ao São Miguel Arcanjo. Ao Anjo da Guarda. Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
Ladainha do Preciosíssimo Sangue de Jesus
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Pai do Céu, que sois Deus, tende piedade de nós.
Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.
Sangue de Cristo, Sangue do Filho Unigênito do Eterno Pai, salvai-nos.
Sangue de Cristo, Sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos.
Sangue de Cristo, Sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos.
Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos.
Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos.
Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos.
Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos.
Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos.
Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção, salvai-nos.
Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos.
Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos.
Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos.
Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos.
Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos.
Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos.
Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos.
Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos.
Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos.
Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos.
Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos.
Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos.
Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos.
Sangue de Cristo, que libertais as almas do Purgatório, salvai-nos.

Sangue de Cristo, digno de toda a honra e glória, salvai-nos.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor.
V: Remistes-nos, Senhor, com o Vosso Sangue.
R: E fizestes de nós, um reino para o nosso Deus.
Oremos.
Todo-Poderoso e Eterno Deus, que constituístes o Vosso Filho Unigênito, Redentor do mundo, e
quisestes ser aplacado com o seu Sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa
salvação e de encontrar, na virtude que Ele contém, defesa contra os males da vida presente, de tal
modo que eternamente gozemos dos seus frutos no Céu.
Pelo mesmo Cristo, Senhor Nosso. Amém.
Aos Domingos:
Ó Gloriosa Rainha do Céu e da Terra, Virgem poderosa, vós que tendes o poder para esmagar a
cabeça da antiga serpente com o vosso calcanhar, vinde exercer esse poder que flui da graça de
vossa Imaculada Conceição. Protegei-nos sob o manto da vossa pureza e amor, chamai-nos na
mansão doce do vosso coração e aniquilai e tornai impotentes as forças empenhadas em destruirnos. Vinde Senhora mais Soberana dos Santos Anjos e Senhora do Santíssimo Rosário, vós que
desde o início haveis recebido de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça do Satanás. Enviai
as vossas santas legiões, nós vos pedimos humildemente, que sob o vosso comando e pelo vosso
poder que podem perseguir os maus espíritos, combatê-los por todos os lados, resistir aos seus
ataques ousados e levá-los longe de nós, prejudicando ninguém no caminho, vinculando-os ao pé da
Cruz para ser julgados e condenados por Jesus Cristo Vosso Filho e ser eliminados por Ele como
Ele quiser.
São José, Padroeiro da Igreja Universal, vinde em nosso auxílio em esta grave batalha contra as
forças das trevas, repeli os ataques do diabo e libertai das forças do inimigo os membros da
Auxilium Christianorum, e aqueles para os quais os sacerdotes do Auxilium Christianorum oram.
São Miguel, convocai todo o tribunal celeste a engajar suas forças nesta feroz batalha contra os
poderes do inferno. Vinde, ó Príncipe do Céu, com a vossa poderosa espada e mandai o Satanás e
todos os outros espíritos malignos de volta ao inferno. Ó Anjos da Guarda, guiai-nos e protegei-nos.
Amém.
Às segundas-feiras:
Senhor Jesus Cristo, nós oramos para que cubra a nós e nossas famílias e todas as nossas posses
com Vosso amor e Vosso Preciosíssimo Sangue, e que nos cerque com os Vossos anjos celestiais,
com os Santos e com o manto da Nossa Senhora. Amém.
Às terças-feiras:
Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos a graça de permanecer guardados sob o manto protetor de
Maria, rodeados pelo espinheiro santo a partir do qual foi tomada a Santa Coroa de Espinhos, e
saturado com o vosso precioso Sangue no poder do Espírito Santo, com nosso Anjo da Guarda, para
a maior glória do Pai. Amém.

Às quartas-feiras:
Em nome de Jesus Cristo, Nosso Senhor e Deus, pedimos que todos espiritos malignos fiquem
impotentes, paralisados e ineficazes na tentativa de tomar vingança contra qualquer um dos
membros do Auxilium Christianorum, as nossas famílias, amigos, comunidades, aqueles que oram
para nós e seus familiares, ou qualquer um a nós associado e para as quais os sacerdotes do
Auxilium Christianorum rezam. Nós amarramos todos os espíritos malignos, todos os poderes no
ar, na água, na terra, no fogo, sob a terra, ou onde quer que exerçam os seus poderes, qualquer força
satânica na natureza e todo e qualquer emissário da sede satânica. Nós amarramos no Sangue de
Jesus todos os atributos, aspectos e características, interações, comunicações e jogos fraudulentos
dos maus espíritos. Nós quebramos todos e qualquer laço, vínculo e ligação com maus espíritos em
nome do Pai, e do Filho + e do Espírito Santo. Amém.
Às quintas-feiras:
Deus Todo-Poderoso, Pai, nós Vos imploramos, pela intercessão e ajuda dos Santos Arcanjos
Miguel, Rafael, e Gabriel, para a libertação de nossos irmãos e irmãs que são subjugados pelo
maligno. Todos os Santos do Céu, vinde em nosso auxílio.
De ansiedade, tristeza e obsessões - Nós Vos imploramos, livrai-nos, Senhor.
Do ódio, da fornicação, e da inveja - Nós Vos imploramos, livrai-nos, Senhor.
De pensamentos de inveja, raiva e morte - Nós Vos imploramos, livrai-nos, Senhor.
De todos os pensamentos de suicídio e aborto - Nós Vos imploramos, livrai-nos, Senhor.
De todas as formas de sexualidade pecaminosa - Nós Vos imploramos, livrai-nos, Senhor.
De todas as divisões em nossa família, e toda a amizade prejudicial - Nós Vos imploramos, livrainos, Senhor.
De toda espécie de feitiço, maleficio, feitiçaria, e toda forma de ocultismo – Nós Vos imploramos,
livrai-nos, Senhor.
Vos, que disse: "Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz." Fazei com que, por intercessão da Virgem
Maria, sejamos libertados de todo influência demoníaca e desfrutemos de Vossa paz sempre. Em
nome de Cristo, nosso Senhor. Amém.
Às Sextas-feiras:
Ladainha da Humildade
Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me.
Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus.
Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus.
Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus.
Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus.
Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus.
Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus.
Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus.
Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus.
Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus.
Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus.
Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus.
Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus.
Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus.

Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus.
Do receio de ser infamado, livrai-me, ó Jesus.
Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus.
Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo.
Que os outros sejam estimados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo.
Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo, e que eu possa ser diminuído, Jesus, dai-me
a graça de desejá-lo.
Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo.
Que os outros possam ser louvados e eu desprezado, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo.
Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo.
Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for
possível, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo.
Aos sábados:
Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós invocamos o Vosso santo Nome e humildemente
pedimos Vossa clemência, para que, pela intercessão da sempre imaculada Virgem, nossa Mãe
Maria, e do glorioso Arcanjo São Miguel, vós, ó Deus, cumpra a vossa promessa de ajudar-nos
contra o Satanás e todos os outros espíritos imundos que andam pelo mundo para grande perigo da
raça humana e a perda de almas. Amém.
Conclusão de Cada Dia
Augusta Rainha dos Céus, celeste Soberana dos Anjos, vós que desde o início recebeis de Deus o
poder e a missão de esmagar a cabeça do Satanás, humildemente vos pedimos enviar as vossas
santas legiões, para que, sob o vosso comando e pelo vosso poder, elas possam perseguir os
demônios e combatê-los em toda parte, reprimindo-os a sua ousadia, e conduzindo-os de volta para
o abismo. O boa e terna Mãe, sempre sereis o nosso amor e esperança! Ó Mãe, enviai vossos
Santos Anjos para nos defender e para expulsar para longe de nós o inimigo cruel. Santos Anjos e
Arcanjos, defendei-nos e protegei-nos. Amém.
Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós.
Maria, Auxílio dos Cristãos, rogai por nós.
Virgem Poderosa, rogai por nós.
São José, rogai por nós.
São Miguel Arcanjo, rogai por nós.
Vos todos Santos Anjos, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

