
         

       Renovação Carismática Católica 

 

               Ministério de Oração por  

                      Cura e Libertação. 

 Males Hereditários. 

 

            Cura da Arvore Genealógica 



 

    São Paulo em sua  carta aos                
romanos, 7,15   declara: 

 

 “Não faço o bem que quero e faço o mal                   
que não quero”. 

             Como se libertar de comportamento  estranho 
e de origem desconhecida que se infiltram em nós? 

 

          A origem pode ser a herança negativa vinda    
 de nossos Pais e ancestrais.  

           Deles recebemos as heranças físicas,    
 psicológicas e espirituais que passaram à      
 linha  de Família. 

 



 

• O que herdamos de nossos ancestrais? 
 

• As heranças recebidas podem ser Positivas  ou 
Negativas.  

• É importante ter consciência que herdamos 
coisas boas como: 

•  beleza física, o temperamento controlado, uma 
vida espiritual com Deus, a honestidade etc. 



 

• Entretanto, recebemos algumas heranças 
negativas  que podem ser: 

 

• Genética (física) mentais (desequilíbrio psíquico)  
emocionais e espirituais, que resistem aos 
tratamentos. 

 

• É preciso investigar para identificara origem ou a 
possível origem. 



 

 

     Quando, por exemplo observa-se alguns 
familiares  (filhos pais tios avós etc.) sofrendo     
de males semelhantes, como: 

 

 vicio da bebida, adultério, uma enfermidade etc,                              
pode ser um sinal que se trata de herança       
    negativa de ancestrais. 



 

• Sabemos que recebemos de nossos pais e 
antepassados,a herança física ,psicológica e 
também espiritual. 

• Sabemos também que existe Maldição que 
passam  de geração em geração provocando 
doenças e desgraças nas famílias, 

• Por exemplo: 

• Famílias inteiras morrem da mesma enfermidade  
(como por doença do coração, de câncer etc). 

 



 

 

• Há famílias que em todas as gerações existem 
casos de suicídios, Homossexualidade, 
sofrendo acidentes graves, morte violenta, 
assassinato etc. 

 

• Ou que possuem maníacos, tarados, pessoas 
prostituida, drogadas ou com fobias. 



 

 

• Muitos de nossos antepassados podem ter 
consagrado a si e aos seus filhos ao demônio 
diretamente ou em qualquer falsa religião, 

• (como a macumba,Magia , feiticismo etc). 

• Muitos também morreram no pecado longe de 
Deus nos  vícios no roubo no crime. 

• Essas pessoas deixaram para nossas famílias uma 
herança espiritual maligna e negativa. 



      Deixamos aqui algumas situações que 
 podem terem sido vividas pelos nossos 
 antepassados: 

 

• Praticas de aborto- eutanásia – suicídio – 
homicídio – crianças nascidas mortas sem 
batizar – adultério  - traições – estrupo – 
abusos sexuais – pragas -  maldições – 
palavras de derrotismo – espírito de vingança 
– voto secreto ou intimo – amaldiçoar 
gerações futuras – envolvimento com os 
espíritos das trevas – consagrações e 
contratos com forças ocultas   etc. 



 

      Há perguntas que precisam de respostas. 
 

• O que temos de ligações com os antepassados?  
 

•                     --Resp = Porque somos uma só família em 
Deus , e devido a  unidade da família humana, Deus 
permite que as conseqüências do pecado,  deixem 
seqüela nas gerações subseqüentes,               
                     Num 14,18, 

 

• “Isso não significa  que os filhos são culpados pelo pecado de 
seus pais. 

•  Simplesmente significa que as pessoas sofrem as 
consequências   destes pecados.” 
 
 

• . 



 

• Porque devo pagar por eles seus erros ou 
pecados. 

 

   Resp. Não se trata de pagar por eles, mas de 

herdar as conseqüências  dos males, como: 
físicos, enfermidades , males emocionais ou 
psicossomático ou o que é pior,                      

    herdar males espirituais. 
 



 

• Posso pedir perdão e orar por eles?                 
Resp.         É sempre salutar, orar pelos nossos falecidos 
(missa) perdoá-los e pedir que Deus os perdoe e cure 
toda nossa  herança negativa. Mc 12,42. 

 

• Como orar pela cura da Arvore familiar?              
Resp.     Precisamos pedir para  Jesus, plantar sua cruz 
redentora entre as gerações passadas  a presente e as 
futuras gerações.    

•    Quebrar todo laço hereditário negativo e  abençoar as 
nossas gerações.  



 
 
 
    Nos exorta, 
 
 

     a  Palavra de Deus em  Baruc, 3,5-8. 
 
             Edição Ave Maria . Pg. 1119. 
 
               
 
-  
                                                               
 

 
•    



 

• 03 momentos nos fazem ver  a importância  
da libertação dos Males. 
 

•  1)  Invocar o Senhor e renunciar as iniqüidades 
dos ancestrais. 

 

• 2)  Perceber  que as conseqüências nos levam  a 
sermos objeto de insulto e maldições. 

 

• 3) Carregamos a culpa de nossos pais que 
abandonaram o Senhor. 



 

      Dinâmica da Oração 

 

   Vamos indicar as situações: 

   Você deve escrever em uma folha, não precisa 
mostrar, ou assinar, vamos orar juntos com toda a 
autoridade,  colocaremos em um local, 
aspergiremos água benta, imporemos as mãos, e 
suplicaremos a cura e libertação dos males em 
seguida queimaremos estes papéis.  

.  



 

      -  Por quem devo pedir? 
                                                                     (Perdoar /Abençoar.) 

Nossos Pais, Avós, Bisavós Tataravós , parentes próximos  
falecidos, amigos,  mestres sacerdotes,  autoridades civis 
eclesiásticas. 

Padrinhos de Batismo ou crisma,  pessoas que foram homicidas, 
suicidadas, que praticaram aborto, que se consagraram aos 
espíritos  imundos, serviram em obra maligna, que morreram 
em vícios como:  alcoolismo, adultério drogas  etc   

                                   (Na verdade quem você possa lembrar). 

 

  Obsv. Caso tenha facilidade  vc  poderá  

  criar /desenhar  a arvore genealógica com os 

 respectivos nomes. 



 

      Orar pelos Males praticados 

      pelos antepassados: (escrever os que lembre) 

 

•  Como : Assassinatos,  homicídios, estupro 
aborto,  maldições lançadas em pessoas ou 
gerações,  pragas, palavras de derrotismo, 
palavra maldita, roubo, fraude, posses de bens 
alheio, maltrato a idosos, adultério, abusos 
sexuais,  separação de casamento, crianças 
nascidas mortas sem batizar,  etc.  



 

• Pedir a libertação dos males que te afligem 
hoje.     (escrever) 

 

• Depressão, Insônia, medo, problemas  
mentais, duvidas, problemas espirituais, 
enfraquecimento da fé, incredulidade, 
dificuldade na oração, desejo de morte, de 
suicídio, vida sem sentido. 

• Na  família:    mortes violentas, por acidente, 
prematura, dificuldade em engravidar, frieza 
sexual, separação em serie, etc.  

       Amem!!!!! 



 

              Intervalo para que você possa                       
   anotar na folha: 

 

•   Nome de  seus ancestrais ou parentesco. 

 

•    Males  que cometeram  que você conheça. 

 

•     Alguma herança dos antepassados que     
 trazes contigo ou na família. 

 
                                                                              Termina aqui esta serie de Slide. 

 



•                                           
• Após o intervalo:  

 
 

•                  ORAÇÃO DE QUEIMA.  
 

• - CREDO. (Nossa profissão de  fé)  
 

• - PEDIR  A LUZ DO SANTO ESPIRITO 
 

• - LOUVOR.       (MOTIVAR A ASSEMBLEIA A LOUVAR) 

 
• - RENUNCIA  -        (usar a que temos na bíblia  por   

   área de situações) 
 

• . 
•   



            

            - ORAÇÃO DE QUEBRA DE MALDIÇÃO. 
   Agora coloco e planto a Cruz de Jesus  Cristo, entre mim e toda s as 

gerações, da minha arvore genealógica. 

     Digo no nome de Jesus Cristo, que não haverá direta comunicação 
entre as gerações e toda comunicação será filtrada no 
preciosismo  Sangue do Senhor Jesus Cristo. 

     Maria Imaculada, revesti-me da luz, poder e força da vossa Fé. 

     Pai por favor designai  Anjos e Santos para me ajudar. 

                         Muito obrigado Senhor Jesus, por serdes a minha 
sabedoria, minha justiça, minha santificação, minha redenção, eu 
me entrego ao ministério o de seu Santo Espírito, e recebo esta 
verdade.   

  



 

• Senhor Jesus, creio que tu és o filho de Deus e o 
único caminho para Deus, que morreste cruz por 
meus pecados, e por mim fostes ressuscitado dos 
mortos. 

• Com fundamento no que fizestes por mim eu 
creio que as reivindicações  de satanás contra 
mim estão canceladas em tua cruz. 

• Hoje Jesus eu tomo posição contra qualquer 
força maligna das trevas, que de alguma forma 
tenha vindo à minha vida.  

•   



 

 

           
         Seja por meus próprios atos, seja por atos de        
 minha família, ou de meus antepassados, ou    
de alguma coisa mais que eu não esteja a par. 
       Onde quer que haja sombra na minha vida, 
quaisquer forças malignas, eu renuncio a elas agora. 
Pai peço-te que desfaça  de nossa vida todo o mal. 
Quebra Senhor todo o jugo hereditário, que possa ter 
recaído sobre mim, e no poder do  sangue de Jesus, 
todo o pacto ou aliança que meus ancestrais fizeram 
com satanás, que eles sejam perdoados no sangue de 
Jesus e que... Eu seja livre para te servir. 
  



 

 

• Senhor Jesus , eu peço que teu sangue redentor 
sobre os nossos antepassados, nossos pais avós 
tios, parentes próximo , da segunda ,terceira 
quarta ,quinta geração que seu seja liberto, de 
toda herança negativa, de vingança de 
desavença, de divisões de separações,  

•  que eu seja liberto de toda contaminação. 

 



     

   

    Que o sangue de Jesus caia sobre nós. 

• Libertando-nos  de toda herança Espiritual, vinda de 
nossos antepassados, pois o sangue de Jesus tem o 
poder de liberta 

•  também os nossos antepassados vivos ou mortos,. 

• O sangue de Jesus tem poder sobre as gerações que 
nos antecederam, e que nos transmitiram uma 
herança infeliz de Maldições e pragas.   



 

• Senhor pedimos perdão e misericórdia pelas 
rixas, desavenças inimizades, intrigas desuniões 
vinganças e os rancores de nossos antepassados. 

• Pedimos a benção sobre nossas famílias e toda a 
nossa parentela. 

• Sobre todos os nossos antepassados sobre as 
nossas casas os nossos bens 

• O sangue de Jesus recai agora sobre tudo aquilo 
que foi amaldiçoado. 



 

• Que tudo agora seja abençoado e liberto pelo 
poder do sangue de Jesus. 

 

• Gloria  seja  dado,                                                 

ao Pai ao filho e ao Espírito Santo.  Amem! 
 

• Segue a queima, e o clamor. 

 

 

  

 


