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Orações para transmutar e iluminar a herança negativa da
ancestralidade

Oração para cortar os laços maléficos do passado

Em nome da minha família, eu (falar o nome completo),
identifico e transmuto em aprendizagem, luz e amor
toda má influência transmitida por qualquer membro da minha ancestralidade.
Eu quebro todos os pactos, alianças de sangue, todos os acordos com o Mal,
na força do nome de Jesus Cristo (Fazer sinal da Cruz), Buda e todos os Grandes Avatares 
de todas
as culturas deste mundo.
(repetir três vezes)
Eu coloco a Luz, o Amor, as Virtudes e a Sabedoria do Plano Divino
que rege a Vida na Terra
entre cada uma das minhas gerações precedentes,
e em nome do Amor que tudo une.
Encaminho a custódia da escola espiritual,
todos os espíritos de má hereditariedade nas nossas gerações,
assim como encostos associados,
em nome da Santa Mãe Terra
que para todos tem lugar.
Mãe e Pai espiritual, Criadores de tudo o que existe,
em nome da minha família,
peço Perdão por todos os pecados do Espírito,
por todos os pecados da Mente
por todos os pecados da Emoção e do Desejo
e por todos os pecados do Corpo.
Peço perdão, ó Mãe e Pai Misericordiosos,
por todo sofrimento ou dano que tenha propiciado aos meus familiares:
ao meu amado Pai (falar o nome completo do seu pai),
a minha amada mãe (falar o nome completo da sua mãe),
aos meus irmãos (falar nomes),
aos meus avos (falar nomes),
aos meus filhos (falar nomes, incluir abortos);
(falar o nome de outros familiares no caso necessário)
do mais profundo do meu coração o meu arrependimento
e que o plano espiritual sare com sua infinita Misericórdia as minhas faltas.
Recebam todos neste momento meu Amor e Pedido
para que suas vidas sejam abençoadas, protegidas e bem orientadas.
Peço Perdão, ó Amados, por todos os que me magoaram
e que a Luz e o Amor preencham aquilo que eu não tenha conseguido;
Com Humildade, peço, ó Pais Oniscientes, Amor, Conhecimento e Orientação,
para não cometer os mesmos erros que me levaram ao pecado e a falta;
Eu peço Perdão também por todos os meus ancestrais.
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Eu peço Perdão a todos aqueles por eles prejudicados e magoados,
e aceito o Perdão em nome de meus ancestrais,
daqueles que os magoaram, mas pediram Perdão;
Peço Luz, Amor, Virtudes e Proteção para todos meus parentes mortos.
Que sejam acolhidos e orientados no caminho da Luz, a Consciência e o Amor,
segundo o Plano Divino para as almas desta Terra;
Eu agradeço a todos os meus parentes e ancestrais
que cultivaram e cultivam a espiritualidade e o autoconhecimento
e transmitiram e transmitem a Fé, Artes, Conhecimentos e Ensinamentos aos 
descendentes;
Eu agradeço, aos meus Mestres, Guias, e família espiritual
pela minha vida abençoada, protegida e orientada que tenho.
Obrigado Grande Pai e Mãe espiritual! Obrigado Jesus! Obrigado Espírito Santo! 

Oração de quebra de Maldição

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
Em nome da Mãe Terra e todas as Entidades de Luz que regem neste mundo
Levantamos nosso escudo de Fé contra todo Mal
e resistimos com a Divina Luz do Espírito Santo,
a Espada de São Miguel Arcanjo e dos Guerreiros da Luz
e a Palavra de Deus;
Anunciamos que estão destruídas as obras do Mal em nossas vidas e na vida de nossos 
familiares,
pelo Poder do Sangue de Jesus Cristo (fazer o sinal da Cruz)
a Obra dos Guerreiros da Luz e a Graça Divina;
Rejeitamos e quebramos todas as pragas malignas, maldições, encantamentos, rituais 
perversos,
poderes psíquicos mal intencionados, obras de feitiçarias enviadas para derrotar ou 
destruir nossas
vidas, famílias e ministérios.
Rejeitamos e quebramos todas as pragas malignas, maldições, encantamentos, obras de 
feitiçaria e
pactos com o Mal efetuadas por nossos ancestrais;
em nome de Jesus, Arcanjo Miguel e os Guerreiros da Luz,
sempre Presentes, Misericordiosos e Fieis;
Resistimos a todos os poderes do Mal enviados contra nós por quem quer que seja
e ordenamos que sejam queimados e transmutados
em Amor, Aprendizados e Fortalecimento das Virtudes em nossas almas;
No nome de Jesus Glorioso, da Virgem Maria, da Mãe Terra e de todas as Forças e Poderes 
Divinos,
pedimos perdão e libertação por qualquer tipo de maldição ou condenação recebida
e que aqueles que nos amaldiçoaram
recebam a Cura de suas feridas e Orientação
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para evoluírem na Luz, o Amor e a Consciência.
Assim seja, em nome do Senhor nosso Deus, Jesus Cristo. Amém.
(repetir três vezes)


