
Ofício de Súplicas 

Orações de poder para o combate espiritual. 

 

Apresentação 

No dia 1 de outubro de 1998, a Sagrada congregação para o Culto Divino e a Disciplina 

dos Sacramentos promulgou, sob o Pontificado do Papa João Paulo II, a edição 

renovada do Ritual de Exorcismo e Súplicas (De Exorcismis Et Supplicationibus 

quibusdam). Esse novo Ritual precederia o Rituale Romanum de 1614, escrito durante o 

papado de Paulo V e modificado em 1952 quando foram acrescidas duas pequenas 

cláusulas. 

O Novo Ritual traz na sua parte final algumas orações de “súplicas que os fiéis podem 

utilizar privadamente no combate contra os poderes das trevas”. Foi justamente a partir 

dessas orações de súplicas que este pequeno ofício foi composto. 

Sabendo que poucos seriam aqueles que teriam acesso ao Ritual de Exorcismo 

propriamente dito, colocamos tais orações neste livro, que para melhor aproveitamento 

do seu uso, foi acrescido de hinos, textos da Palavra de Deus, como os salmos e trechos 

dos Evangelhos, e também por algumas súplicas de autoria dos Santos, como Santo 

Antonio, São Bernardo, etc. 

O ofício pode ser rezado nas diversas horas do dia, como era o antigo costume, ou se 

assim o desejarem, com as orações distribuídas durante os dias da semana. 

Tenha certeza que este Pequeno Ofício de Súplicas será um poderoso aliado na dura 

batalha contra Satanás e suas hostes infernais. 

Christus Vincit, 

         Christus Reina, 

                                          Christus Imperator. 

PE. GILSON SOBREIRO 

Fundador da Fraternidade “O Caminho”. 

 

 

 

 

 



Laudes (manhã) 

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 

R. Socorrei-me sem demora. 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

Hino 

Dissipam-se as trevas, 

Surge um novo dia,  

Alegre-se a alma 

Que no Senhor confia. 

 

Vistamos a armadura 

Dada pelo Senhor 

Sejamos recobertos 

De sua força e vigor. 

 

A espada é a palavra 

O capacete, a salvação 

O escudo é a fé 

E a couraça, retidão. 

 

Das ciladas do Maligno 

Livrai-nos, ó Deus, clemência 

Avante, marchemos 

Façamos resistência. 

 

Não é contra a carne 

E o sangue que lutamos, 

Mas contra o Inimigo 

E os espíritos mundanos. 

 

Oremos sem cessar 

Por todos os cristãos 

Livrai-nos, ó Deus, 

De toda tentação. 

 

Ao Pai e ao Filho, Glória 

E ao Espírito também  

Louvor, honra e vitória 

Agora e sempre. Amém! 

 

Salmo 90(91) 
Sob a proteção do Altíssimo 

 

Quem habita ao abrigo do Altíssimo 

E vive à sombra do Senhor Onipotente, 

Diz ao Senhor: “Sois meu refúgio e proteção, 



Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente”. 

 

R. O Senhor é meu escudo e proteção. 

 

Do caçador e do seu laço Ele te livra. 

Ele te salva da palavra que destrói. 

Com suas asas haverá de proteger-te. 

Com seu escudo e suas armas, defender-te. 

 

R. O Senhor é meu escudo e proteção. 

 

Não temerás terror alguma durante a noite,  

Nem a flecha disparada em pleno dia; 

Nem a peste que caminha pelo escuro, 

Nem a desgraça que devasta ao meio-dia. 

 

R. O Senhor é meu escudo e proteção. 

 

Podem cair muitos milhares ao teu lado, 

Podem cair até dez mil à tua direita: 

Nenhum mal há de chegar perto de ti. 

 

R. O Senhor é meu escudo e proteção. 

 

Os teus olhos haverão de contemplar 

O castigo infligido aos pecadores, 

Pois fizestes do Senhor o teu refúgio, 

E no Altíssimo encontrastes o teu abrigo. 

 

R. O Senhor é meu escudo e proteção. 

 

Nenhum mal há de chegar perto de ti, 

Nem a desgraça baterá em sua porta,  

Pois o Senhor deu uma ordem a Seus anjos 

Para em todos os caminhos te guardarem. 

 

R. O Senhor é meu escudo e proteção. 

 

Haverão de te lavar em tuas mãos,  

Para o teu pé não se ferir nalguma pedra. 

Passarás por sobre cobras e serpentes, 

Pisarás sobre leões e outras feras. 

 

R. O Senhor é meu escudo e proteção. 

 

Porque a Mim se confiou, hei de livrá-lo 

E protegê-lo, pois Meu nome ele conhece. 

Ao invocar-Me hei de ouvi-lo e atendê-lo, 

E a seu lado Eu estarei em suas dores. 

 



R. O Senhor é meu escudo e proteção. 

 

Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, 

Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, 

E vou mostrar-lhe Minha graça e salvação. 

 

R. O Senhor é meu escudo e proteção. 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 

Como era no princípio, agora e sempre 

Pelos séculos dos séculos. Amém! 

 

R. O Senhor é meu escudo e proteção. 

 

 

Evangelho (Jo 1,12-13) 

 
Mas a todos aqueles que O receberam, aos que creem no Seu nome, deu-lhes o poder de 

se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, 

nem da vontade do homem, mas sim de Deus. 

 

Oração de Súplica 

 
Senhor, meu Deus,  

compadecei-vos de mim, Vosso servo, 

porque são muitos os que me perseguem 

e tornei-me como um objeto abandonado. 

Livrai-me das mãos dos inimigos e socorrei-me: 

buscai quem anda perdido; 

encontrando-o, recuperai-o para Vós; 

depois de recuperado, não o abandoneis; 

a Vós por quem reconheço ter sido resgatado 

com admirável poder. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 

Que é Deus Conosco na unidade do Espírito Santo. 

Amém. 

 

O Livrai-me 

 
De todo o mal,                     Livrai-me Senhor. 

De todo o pecado,                Livrai-me Senhor. 

Das insídias do diabo,          Livrai-me Senhor. 
Da morte eterna,                   Livrai-me Senhor. 

 

O Levanta-te 

 
Levanta-se Deus, dispersam-se os inimigos 

e fogem diante d’Ele os que O odeiam. 

Como se desfaz a fumaça, assim se dissipam; 



como a cera se derrete ao fogo, assim 

perecem os males diante do Senhor. 

 

V. Eis a Cruz do Senhor: Fugi, potências adversárias, 

 

R. Venceu o Leão de Judá, descendente de Davi. 

 

V. Desça sobre nós, Senhor, a Vossa misericórdia, 

 

R. Porque em Vós esperamos. 

 

V. Ouvi, Senhor, a minha oração, 

 

R. Chegue até Vós o meu clamor. 

 

 

Súplica a Santíssima Virgem Maria 

 
À vossa proteção nos acolhemos, 

Santa Mãe de Deus, 

Não desprezeis as nossas súplicas 

em nossas necessidades 

mas livrai-nos de todos os perigos,  

ó Virgem Gloriosa e Bendita 

Maria, Mãe da Divina Graça, Mãe de Misericórdia, 

Defendei-nos do Inimigo e recebei-nos na hora da morte. 

Socorrei-me, ó Piedosa Virgem Maria, 

Em todas as minhas tribulações, angústias e necessidades, 

E alcançai-me do vosso Amado Filho 

a libertação de todos os males 

e dos perigos da alma e do corpo. 

 

Lembrai-Vos, ó Piíssima Virgem Maria, 

Que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm  

recorrido à vossa proteção, 

implorando a vossa assistência e reclamado o vosso 

socorro fosse por vós desamparado. 

Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, 

Como Mãe recorro,de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, 

Me prostro a vossos pés. 

Não desprezeis as minhas súplicas, 

ó Mãe do filho de Deus humanado, 

mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. 

 

Conclusão: 

 

O Senhor me abençoe, 

me livre de todo mal e 

me conduza à vida eterna. 

Amém. 



Tércia (nove horas) 

 

V. Vinde, ó Deus em meu auxílio. 

R. Socorrei-me sem demora. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

Hino 

 
Despertem, já é dia 

Lutai contra o pecado. 

O sol brilha no Céu 

O mal será dispersado. 

 

Combatei o bom combate, 

Guardai a vossa fé, 

Cingi vossa cintura,  

Mantei-vos sempre em pé. 

 

De vós se afaste a ira,  

Todo o mal e divisão. 

Sejais, pois, vigilantes 

E fiéis na oração. 

 

Senhor, nos guarde sempre 

Das insídias do Inimigo 

E que sejamos salvos 

Na hora do perigo. 

 

Guardai-nos sãos e salvos 

Dos enganos e malícias. 

Enviai-nos, Vossos Anjos 

Arcanjos e Milícias. 

 

A Ti, Deus, serviremos 

Com tremor e com temor. 

E da cruel batalha 

Sairemos vencedor. 

 

A Vós, Senhor Jesus, 

Ao Pai, o Sumo-Bem, 

Ao Espírito Paráclito 

Demos sempre glória. Amém. 
 

 

Salmo 3(4) 
Confiança na adversidade 

 

Senhor, como são numerosos os meus perseguidores! 

É uma turba que se dirige contra mim. 



Uma multidão inteira grita a meu respeito: 

“Não, há mais salvação para ele em seu Deus!”. 

 

R. Senhor, Vós sois o meu protetor. 

 

Mas Vós sois, Senhor, para mim um escudo; 

Vós sois minha glória, Vós me levantais a cabeça. 

Apenas elevei a voz para o Senhor, 

Ele respondeu-me da Sua montanha santa. 

 

R. Senhor, Vós sois o meu protetor. 

 

Deito-me, adormeço e me levanto 

Sempre o Senhor me ampara. 

Não temo a multidão, que de todos os lados me cerca 

Levantai-Vos, senhor, salvai-me, ó meu Deus! 

 

R. Senhor, Vós sois o meu protetor. 

 

Vós batestes no rosto de todos os meus inimigos, 

Quebrastes os dentes dos ímpios. 

A salvação vem do Senhor. 

Desça a Vossa bênção sobre o Vosso povo. 

 

R. Senhor, Vós sois o meu protetor. 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

Como era no princípio, agora e sempre 

Pelos séculos dos séculos. Amém! 

 

R. Senhor, Vós sois o meu protetor. 

 

Evangelho (Mt 4,10-11) 

 
Respondeu-lhe, Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, 

e só a Ele servirás. Em seguida, o demônio O deixou e os anjos aproximaram-se d’Ele 

para servi-Lo. 

 

Oração de Súplica 

 
Deus Onipotente, que reunis em Vossa casa os abandonados 

e reconduzis os encarcerados à felicidade, 

vede a minha aflição e vinde em meu auxílio. 

Vencei o crudelíssimo inimigo,  

de modo que superando a presença do adversário, 

encontre seguro descanso em verdadeira liberdade 

e recuperando a tranquila piedade, 

professe alegremente o Vosso poder admirável, 

em favor do Vosso povo, 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 



que é Deus Convosco, na unidade do Espírito Santo. 

Amém! 

 

Reza-se o Livrai-me e o Levanta-se como nas Laudes. 

 

Conclusão: 

 

O Senhor me abençoe, 

Me livre de todo o mal e  

me conduza à vida eterna. 

Amém. 

 

Média (meio-dia) 

 
V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 

R. Socorrei-me sem demora. 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

Como era no principio, agora e sempre. Amém. 

 

Hino 

 
Não há descanso 

Para quem combate e luta. 

Essa guerra só se vence 

Sendo retos na conduta. 

 

Freai os malvados, 

Levantai os caídos, 

Daí forças aos fracos, 

Vigor aos abatidos. 

 

Espírito imundo, 

Sejais exorcizado. 

Em Nome de Jesus, 

O Cordeiro Imolado. 

 

Pela humildade 

Venceu tua soberba 

E na Sua morte, 

O Pai lhe deu a realeza. 

 

Esconjurado fostes, 

Inimigo da Cruz, 

Pelo Cristo, Leão forte, 

Nosso Senhor Jesus. 

 

Nada podes fazer, 

Ó astuta serpente, 

Aos que foram salvos 

Pelo poder do deus Clemente. 



 

Glória a Vós, ó Cristo, 

Que governais todo ser. 

Com o pai e o Espírito, 

Honra eterna e poder. 

 

Salmo 9(10) 
 

Deus batalha em nosso favor 

 

Eu Vos louvarei, senhor, de todo o meu coração, 

Todas as Vossas maravilhas narrarei. 

Em Vós eu estremeço de alegria, 

Cantarei Vosso nome, ó Altíssimo. 

 

R. Senhor, Vós sois o meu refúgio. 

 

Porque meus inimigos recuaram, 

Fraquejaram e pereceram ante Vossa Face. 

Pois tomastes a vós meu direito e minha causa 

Assentastes, ó Juiz, em Vosso tribunal. 

 

R. Senhor, Vós sois o meu refúgio. 

 

Com efeito, perseguistes as nações, destruístes o ímpio; 

Apagastes, para sempre, o seu nome. 

Meus inimigos pereceram, consumou-se a sua ruína eterna; 

Demolistes suas cidades, sua própria lembrança se acabou. 

 

R. Senhor, Vós sois o meu refúgio. 

 

O Senhor, porém, domina eternamente; 

Num trono sólido, Ele pronuncia Seus julgamentos. 

Ele mesmo julgará o universo com justiça, 

Com equidade pronunciará sentença sobre os povos. 

 

R. Senhor, Vós sois meu refúgio. 

 

O Senhor torna-Se refúgio para o oprimido, 

Uma defesa oportuna para os tempos de perigo. 

Aqueles que conheceram Vosso nome confiarão em Vós, 

Porque, Senhor, jamais abandonais quem Vos procura. 

 
R. Senhor, Vós sois o meu refúgio. 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio agora e sempre, 

Pelos séculos dos séculos. Amém! 

 

R. Senhor, Vós sois o meu refúgio. 



Evangelho (Mt 17,18-20) 

 
Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. 

Então, os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós 

expulsarmos este demônio? Jesus respondeu-lhes: Por causa da vossa falta de fé. Em 

verdade vos digo: Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha: 

Transporta-te daqui para lá, e ela irá; e nada vos será impossível. Quanto a esta espécie 

de demônio, só se pode expulsar á força de oração e jejum. 

 

Oração de Súplica 

 
Deus, criador e protetor do gênero humano, 

que formastes o homem à Vossa imagem 

e o renovastes pela graça do batismo, 

olhai para mim, Vosso servo, e atendei as minhas súplicas, 

Brilhe em meu coração o esplendor da Vossa glória, 

para que superando todo o temor, medo e terror, 

possa louvar-Vos, de coração e espírito sereno, 

juntamente com os irmãos na vossa Igreja. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 

que é Deus Convosco, na unidade do Espírito Santo. 

Amém. 

 

Reza-se o Livrai-me e o Levanta-se como nas Laudes. 

 

Conclusão: 

 

O Senhor me abençoe, 

me livre de todo os mal e 

me conduza a vida eterna. 

Amém. 

 

Nona (quinze horas) 

 
V. Vinde, ó Deus, em meu auxilio. 

R. Socorrei-me sem demora. 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

Hino 

 
Fugi, hostes perversas, 

Elevou-se o estandarte 

Já não há mais prisão 

Pagou-se o resgate. 

 

Ó Cruz, cujo corpo 

De Cristo pendeu, 

És a grande arma 



Que a Satanás venceu. 

 

Ó Divino Cordeiro, 

Que por nós se consumiu 

Livrando-nos da pena 

Antiga e servil. 

 

O Cristo, Novo Adão 

Do Pai, Verbo Eterno, 

Redimiu o homem 

Tirando-o do inferno. 

 

Afastai, pelos méritos, 

Da Vossa Santa Cruz 

Os cativos pela astúcia 

Do diabo, ó Meu Jesus. 

 

Quebrastes as cadeias 

Do tirano cruel 

Salvando a humanidade  

Destes a ela o Céu. 

 

Ao Deus, uno e Trino 

Demos nossa gratidão 

Na terra e no Céu  

Nossa Celeste mansão. 

 

Salmo 26(27) 
Com Deus ao meu lado eu não vacilarei 

 

O Senhor é minha luz e salvação, 

De quem eu terei medo? 

O Senhor é a proteção da minha vida, 

Perante quem eu tremerei? 

 

R. O Senhor é a proteção da minha vida. 

 

Quando avançam os malvados contra mim, 

Querendo devorar-me, 

São eles, inimigos e opressores, 

Que tropeçam e sucumbem 

 

R. O Senhor é a proteção da minha vida. 
 

Se os inimigos se acamparem contra mim, 

Não temerá meu coração; 

Se contra mim uma batalha estourar, 

Mesmo assim confiarei. 

 

R. O Senhor é a proteção da minha vida. 



 

Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, 

E é só isto que eu desejo: 

Habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida; 

Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-Lo no seu 

templo 

pois um abrigo me dará sob Seu teto nos dias da 

desgraça; 

 

R. O Senhor á a proteção da minha vida. 

 

No interior de sua tenda há de esconder-me e proteger-me 

sobre a rocha. 

E agora minha fronte se levanta em meio aos inimigos. 

Ofertarei um sacrifício de alegria, no templo do Senhor. 

Cantarei salmos ao Senhor ao som da harpa e hinos de 

louvor. 

 

R. O Senhor é a proteção da minha vida. 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre,  

Pelos séculos dos séculos. Amém! 

 

R. O Senhor é a proteção da minha vida. 

 

Evangelho (Jo 12,31-33) 

 
Agora é o juízo deste mundo; agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E quando 

Eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a Mim. Dizia, porém, isto, 

significando de que morte havia de morrer. 

 

Oração de Súplica 

 
Deus, fonte de toda bondade e misericórdia, 

que por nosso amor quisestes 

que o Vosso Filho sofresse o patíbulo da Cruz, 

olhai benignamente para a minha humilhação e tormento. 

Vós que me fizestes renascer na fonte do batismo, 

Vencendo as incursões do Maligno, 

Aumentai em mim a graça da Vossa bênção. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho 

Que é Deus Convosco, na unidade do Espírito Santo. 

Amém! 

 

Reza-se o Levantai-vos e o Levanta-se como nas Laudes. 

 

Conclusão: 

 

O Senhor me abençoe, 



me livre de todo o mal e 

me conduza à vida eterna. 

Amém. 

 

Vésperas (tarde) 

 
V. Vinde, ó Deus, em meu auxilio. 

R. Socorrei-me sem demora. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

Hino 
 

Ó Deus, Santo dos Santos, 

Altíssimo e Imortal. 

O dia segue avançando 

E a luta contra o mal. 

 

Quando se pronuncia 

O Teu Nome Eterno, 

Dobram-se os joelhos 

No Céu, na Terra e no Inferno. 

 

O Gláudio seja dado 

Ao fiel vencedor 

Que sem vacilar 

Suportou toda dor. 

 

Concedei-nos, hoje e sempre, 

Vosso Amor e Vossa Paz 

E nas ciladas do Inimigo 

Não cairemos mais. 

 

Somos da geração. 

Daquela que esmagou 

A cabeça da serpente 

Que Adão e Eva enganou. 

 

Não mais temeremos 

A maldosa legião, 

Maria vai à frente 

De nosso batalhão. 

 

Glória a Trindade Santa, 

Um só Deus em três pessoas, 

A terra e o Céu proclamam 

Que Tuas obras são boas. 

 

Salmo 140(141) 



Invocai a Deus nas vossas tribulações 

 

Senhor, eu Vos chamo, vinde logo em meu socorro; 

Escutai a minha voz quando Vos invoco. 

Que minha oração suba até Vós 

Como a fumaça do incenso. 

 

R. Senhor, vinde logo em meu socorro. 

 

Que minhas mãos estendidas para Vós 

Sejam como oferenda da tarde. 

Ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, 

Uma sentinela à porta de meus lábios. 

 

R. Senhor, vinde logo em meu socorro. 

 

Não deixais meu coração inclinar-se ao mal, 

Para impiamente cometer alguma ação criminosa. 

Não permitais que eu tome parte 

Nos festins dos homens que praticam o mal. 

 

R. Senhor, vinde logo em meu socorro. 

 

Se o justo me bate, é um favor; 

Se me repreender, é como perfume em minha fronte. 

Minha cabeça não rejeitará, 

Porém, sob seus golpes apenas rezarei. 

 

R. Senhor, vinde logo em meu socorro. 

 

Seus chefes foram precipitados pelas encostas do rochedo, 

E ouviram quão brandas eram as minhas palavras. 

Como a terra fendida e sulcada pelo arado, 

Assim seus ossos se dispersam 

À beira da região dos mortos. 

 

R. Senhor, vinde logo em meu socorro. 

 

Pois é para Vós, Senhor, que se voltam os meus olhos; 

Eu me refugio junto de Vós, não me deixeis perecer. 

Guardai-me do laço que me armaram, 

E das ciladas dos que praticam o mal. 

Caiam os ímpios, de uma vez nas próprias malhas; 

Quanto a mim, que eu escape são e salvo. 

 

R. Senhor, vinde logo em meu socorro. 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no principio, agora e sempre. 

Pelos séculos dos séculos. Amém! 



 

R. Senhor, vinde logo em meu socorro. 

 

Evangelho (Lc 4,40-41) 
 

Depois do pôr-do-sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhos traziam. 

Impondo-lhes a mão, os sarava. De muitos saiam os demônios, aos gritos dizendo: Tu és 

o Filho de Deus. Mas Ele os repreendia severamente, não os permitindo falar, porque 

sabiam que Ele era o Cristo. 

 

Oração de Súplica 

 
Ó Deus, Todo Poderoso, 

que pela paixão de Vosso amantíssimo Filho 

regenerastes a humanidade perdida, 

purificai minha alma, minha mente,  

meu coração e cada parte do meu corpo. 

Expulsai para longe de mim toda ação maligna. 

Vinde, ó Deus, em meu auxilio e socorrei-me sem demora. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 

que é Deus Convosco, na unidade do Espírito Santo. 

Amém. 

 

Reza-se o Livrai-me e o Levanta-se como nas Laudes. 

 

Súplica a São Miguel Arcanjo 

 
Gloriosíssimo Príncipe das Milícias Celestes, 

Arcanjo São Miguel, 

defendei-nos no combate 

contra os Principados e Potestades, 

contra os Dominadores deste mundo de trevas, 

contra os espíritos do mal que habitam as regiões infernais. 

Vinde em auxilio dos homens, 

que Deus formou à sua imagem e semelhança 

e resgatou da tirania diabólica com grande preço. 

A Santa Igreja vos celebra como seu guarda e patrono; 

o Senhor vos entregou as almas dos redimidos, 

para as conduzir à felicidade eterna. 

Intercedei ao Deus da paz, 

para que nos dê a vitória contra Satanás, 

a fim de que não possa manter cativos os homens 
e causar dano à Igreja. 

Levai as nossas preces à presença do Altíssimo, 

para que desça sobre nós a misericórdia do Senhor, 

e domineis o dragão, a serpente antiga, 

que é o diabo e Satanás, 

e o precipiteis encadeado no abismo, 

para que não seduza os povos da terra. 



Amém! 

 

Conclusão: 

 

O Senhor me abençoe, 

me livre de todo o mal e 

me conduza à vida eterna. 

Amém. 

 

Completas 

 
V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 

R. Socorrei-me sem demora. 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

Hino 

 
O sol se põe 

E a noite logo chega, 

Velai, Senhor Jesus 

Pela Tua Santa igreja. 

 

Se escura é a noite, 

Que brilhe na escuridão 

A fé dos Vossos servos 

Como um forte clarão. 

 

Que o príncipe das trevas 

Nada possa fazer, 

Pois Tua é a Glória, 

A força e o poder. 

 

A Ti pertence o dia 

E a noite também. 

O Céu, a terra e o mar 

E as coisas do além. 

 

Fiel Pelicano, 

Lavai-nos com Teu Sangue 

E não permitais 

Que as trevas nos enganem. 
 

Conosco estivestes 

Do nascente ao poente, 

E pela eternidade, 

Estarás sempre presente. 

 

Seja dada a Ti a glória, 



Jesus, Nosso Senhor, 

Juntamente com o Pai 

E o Espírito de Amor. 

 

Salmo 22(23) 
Deus, pastor dos homens 

 

O Senhor é o pastor que me conduz; 

Não me falta coisa alguma. 

Pelos prados e campinas verdejantes 

Ele me leva a descansar. 

 

R. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 

 

Para as águas repousantes me encaminha, 

E restaura as minhas forças. 

Ele me guia no caminho mais seguro, 

Pela honra de Seu nome. 

 

R. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 

 

Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, 

Nenhum mal eu temerei; 

Estais comigo com bastão e com cajado; 

Eles me dão a segurança! 

 

R. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 

 

Preparais à minha frente uma mesa, 

Bem à vista do inimigo, 

E com óleo Vós ungis minha cabeça; 

O meu cálice transborda. 

 

R. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 

 

Felicidade e todo o bem hão de seguir-me 

Por toda a minha vida; 

E, na casa do Senhor, habitarei 

Pelos tempos infinitos. 

 

R. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre,  

Pelos séculos dos séculos. Amém! 

 

R. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 

 

Evangelho (Mc 16,17-18) 
 



Estes milagres acompanharão os que crerem: expulsarão os demônios em Meu nome, 

falarão novas línguas, pisarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não 

lhes fará mal; imporão as mãos aos doentes e eles ficarão curados. 

 

Oração de Súplica 

 
Altíssimo Deus,  

Vós que sondais os nossos corações e perscrutais nossas almas, 

Ouvi a minha prece. 

Chegue até Vós o meu clamor. 

Não permitais que o sedutor do gênero humano 

envolva minha vida nas suas armadilhas. 

Desarmai-as, ó Deus, 

e repeli, para longe dos que em Ti se refugiam, sua vil presença. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 

que é Deus Convosco, na unidade do Espírito Santo. 

Amém. 

 

Conclusão: 

 

O Senhor me abençoe, 

me livre de todo o mal e  

me conduza à vida eterna. 

Amém.  

 

Matinas 

 
V. Vinde, ó Deus em meu auxilio. 

R. Socorrei-me sem demora. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

Hino 
 

Os corpos jazem em repouso 

Eis-me aqui de prontidão 

Fiel a batalhar 

Constante na oração 

 

Qual sentinela estou 

Vigilante sem dormir 

Esperando pela aurora 

Que não tarda a vir. 

 

 

Os escárnios e blasfêmias 

Que o Inimigo jogar 

Repeli, meu Bom Jesus, 

Por Tua chaga a jorrar. 



 

Que o meu Anjo da Guarda 

Interceda comigo 

Pedindo que nos livre 

Dos males e perigos. 

 

A Milícia Angelical 

Também se faça presente 

Ocupando o lugar 

Daqueles que estão ausentes. 

 

Glória seja dada ao Pai 

E ao seu Filho também, 

Louvor ao Santo Espírito 

Hoje e sempre. Amém. 

 

Salmo 120(121) 
Deus protetor de seu povo 

 

Eu levanto os meus olhos para os montes: 

De onde pode vir o meu socorro? 

“Do Senhor é que me vem o meu socorro, 

do Senhor que fez o céu e fez a terra!” 

 

R. Do Senhor é que me vem o meu socorro. 

 

Ele não deixa tropeçarem os meus pés, 

E não dorme quem Te guarda e Te vigia, 

Oh! Não! Ele não dorme nem cochila, 

Aquele que é o guarda de Israel! 

 

R. Do Senhor é que me vem o meu socorro. 

 

O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, 

É uma sombra protetora à tua direita. 

Não vai ferir-te o sol durante o dia, 

Nem a lua através de toda a noite. 

 

R. Do Senhor é que vem o meu socorro. 

 

O Senhor te guardará de todo o mal,  

Ele mesmo vai cuidar da tua vida! 

Deus te guarde na partida e na chegada, 

Ele te guarda desde agora e para sempre! 

 

R. Do Senhor é que me vem o meu socorro. 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. 

Pelos séculos dos séculos. Amém! 



 

R. Do Senhor é que me vem o meu socorro. 

 

Evangelho (Mc 1,24-26) 
 

Que tens Tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei que és: o Santo de Deus! 

Mas Jesus intimidou-o dizendo: Cala-te, sai deste homem! O espírito imundo agitou-se 

violentamente e, dando um grande grito saiu. 

 

Oração de Súplica 

 
Deus, Pai Santo 

que pela graça da adoção filial, 

me tornaste filho da luz, 

concedei que não seja envolvido pelas trevas do demônio, 

mas permaneça sempre no esplendor da liberdade. 

que recebi no nascimento batismal. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 

que é Deus Convosco, na unidade do Espírito Santo. 

Amém! 

 

Conclusão: 

 

O Senhor me abençoe, 

me livre de todo o mal e   

me conduza á vida eterna. 

Amém. 

 

Outras súplicas podem ser usadas na luta contra o Inimigo. 

 

 

Súplica à Santíssima Trindade 

 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Só a Deus honra e glória. 

Bendigamos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. 

Louvemo-Lo e exaltemo-Lo para sempre. 

Nós Vos invocamos, nós Vos louvamos, nós Vos adoramos, 

Ó Santíssima Trindade. 

Sois a nossa esperança, a nossa salvação, a nossa glória, 

Ó Santíssima Trindade, 

Livrai-me, salvai-me, vivificai-me 
Ó Santíssima Trindade. 

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus Onipotente, 

o Deus que era, que é e que há de vir. 

A Vós a honra e império, ó Santíssima Trindade; 

A Vós a glória e o poder pelos séculos dos séculos. 

Louvor, glória e ação de graças 

a Vós, ó Santíssima Trindade. 



Deus Santo, Santo e Forte, Santo e Imortal, 

Tende piedade de nós. 

 

Súplicas a Nosso Senhor Jesus Cristo 

 
Jesus, Filho do Deus Vivo,                           tende piedade de mim. 

Jesus, Imagem de Deus Pai,                          tende piedade de mim. 

Jesus, Sabedoria eterna,                                 tende piedade de mim. 

Jesus, Esplendor da luz eterna,                      tende piedade de mim. 

Jesus, Palavra da vida,                                   tende piedade de mim. 

Jesus, Filho da Virgem Maria,                       tende piedade de mim. 

Jesus, Deus e homem,                                    tende piedade de mim. 

Jesus, Sumo Sacerdote,                                  tende piedade de mim. 

Jesus, Mensageiro do Reino de Deus,             tende piedade de mim. 

Jesus, Caminho, Verdade e Vida,                    tende piedade de mim. 

Jesus, Pão da vida,                                          tende piedade de mim. 

Jesus, Videira verdadeira,                               tende piedade de mim. 

Jesus, Irmão dos pobres,                                 tende piedade de mim. 

Jesus, Amigo dos pecadores,                          tende piedade de mim. 

Jesus, Médico da alma e do corpo,                 tende piedade de mim. 

Jesus, Salvação dos oprimidos,                       tende piedade de mim. 

Jesus, Consolação dos abandonados               tende piedade de mim. 

Vós que viestes ao mundo,                              tende piedade de mim. 

Vós que libertastes os oprimidos pelo diabo,  tende piedade de mim. 

Vós que estivestes pregado na Cruz,               tende piedade de mim. 

Vós que por nosso amor aceitastes a morte,    tende piedade de mim. 

Vós que estivestes depositado no sepulcro,     tende piedade de mim. 

Vós que descestes à morada dos mortos,         tende piedade de mim. 

Vós que ressuscitastes de entre os mortos,       tende piedade de mim. 

Vós que subistes ao céu,                                   tende piedade de mim. 

Vós que enviastes o Espírito Santo sobre os Apóstolos, 

                                                                           tende piedade de mim. 

Vós que estais à direita do Pai,                          tende piedade de mim. 

Vós que haveis de vir julgar os vivos e os mortos, 

                                                                            tende piedade de mim. 

Pela Vossa encarnação,                                       livrai-me, Senhor. 

Pelo Vosso nascimento,                                      livrai-me, Senhor. 

Pelo Vosso batismo e santo jejum,                     livrai-me, Senhor. 

Pela Vossa Cruz e Paixão,                                  livrai-me, Senhor. 

Pela Vossa morte e sepultura,                             livrai-me, Senhor. 

Pela Vossa santa ressurreição,                            livrai-me, Senhor. 

Pela Vossa admirável ascensão,                         livrai-me, Senhor. 

Pela efusão do Espírito Santo,                            livrai-me, Senhor. 

Pela Vossa vinda gloriosa,                                  livrai-me, Senhor. 

 

Salvai-me, Jesus Cristo, Salvador do mundo, 

Pelo poder da Santa Cruz: 

Vós que salvastes Pedro no mar, tende piedade de mim. 

 

Pelo sinal da Santa Cruz, 



Livrai-nos dos nossos inimigos, Senhor, nosso Deus. 

 

Pela Vossa Santa Cruz, salvai-nos, 

Jesus Cristo, Redentor do mundo, 

 

Vós que, morrendo, destruístes a morte 

E ressuscitando, restaurastes a vida. 

 

Adoramos, Senhor, a Vossa Santa Cruz, 

Recordamos a Vossa gloriosa Paixão; 

Vós que por nós morrestes, tende piedade de nós. 

 

Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo, 

Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

 

Súplica às Santas Chagas 

 
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Senhor Jesus Cristo, Deus e Homem verdadeiro 

 

Pelo Sangue que jorrou das feridas do Teu Corpo, 

Lavai-me e fazei-me um homem novo. 

 

Pelo Sangue que jorrou de Tua santa fronte, 

Não permitais que Satanás me amedronte. 

 

Pelo Sangue que jorrou da chaga do Teu ombro, 

Daí-me a graça de viver com desassombro. 

 

Pelo Sangue que jorrou das chagas de Tuas mãos, 

Livrai-me, Senhor, de toda maldição. 

 

Pelo Sangue que jorrou das chagas dos Teus pés, 

Infundi e, minha alma o santo dom da fé. 

 

Pelo Sangue e pela Água que jorrou do Coração, 

Daí-me hoje a graça da Vossa salvação. 

 

Súplica Ardente aos Santos Anjos 

 
DEUS UNO e TRINO, Onipotente e Eterno! Antes de recorrermos aos Vossos servos, 

os Santos Anjos, prostramo-nos na Vossa presença e Vos adoramos: PAI, FILHO e 
ESPÍRITO SANTO. 

 

Bendito e louvado sejais por toda a eternidade! 

 

DEUS Santo, DEUS Forte, DEUS Imortal: que todos os Anjos e homens, que por Vós 

foram criados, Vos adorem, Vos amem e permaneçam no Vosso serviço! 

 



E vós, Maria, Rainha de todos os Anjos, aceitai benignamente as súplicas que dirigimos 

aos vossos servos; apresentai-as ao Altíssimo – vós que sois a Medianeira de todas as 

graças e a Onipotência suplicante – a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. 

Amém. 

 

Poderosos santos Anjos, que por DEUS nos fostes concedidos para nossa proteção e 

auxílio, em nome da Santíssima TRINDADE nós vos suplicamos: 

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nós vos suplicamos em nome do Preciosíssimo Sangue de nosso Senhor Jesus 

CRISTO: 

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de JESUS: 

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor JESUS CRISTO: 

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor JESUS CRISTO:  

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nós vos suplicamos pela Palavra Santa de DEUS: 

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nós vos suplicamos pelo Coração de nosso Senhor JESUS CRISTO: 

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nós vos suplicamos em nome do amor que DEUS tem por nós pobres: 

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de DEUS por nós pobres: 

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de DEUS por nós pobres: 

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nós vos suplicamos em nome de MARIA, Mãe de DEUS e nossa Mãe: 

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 



 

Nós vos suplicamos em nome de MARIA, Rainha do Céu e da terra: 

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nós vos suplicamos em nome de MARIA, vossa Rainha e Senhora: 

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança: 

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade: 

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do Reino de DEUS: 

 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nós vos suplicamos: 

Protegei-nos com vosso escudo! 

 

Nós vos suplicamos: 

Defendei-nos com a vossa espada! 

 

Nós vos suplicamos: 

Iluminai-nos com a vossa luz! 

 

Nós vos suplicamos: 

Salvai-nos sob o manto protetor de MARIA! 

 

Nós vos suplicamos: 

Guardai-nos no Coração de MARIA! 

 

Nós vos suplicamos: 

Confiai-nos às mãos de MARIA! 

 

Nós vos suplicamos: 

Mostrai-nos o caminho que conduz à Porta da Vida: o Coração aberto de nosso 

Senhor! 

 

Nós vos suplicamos: 

Guiai-nos com segurança à Casa do PAI Celestial! 

 

Todos vós, nove coro dos Espíritos bem-aventurados: 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Nossos companheiros especiais e enviados por DEUS: 



Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

Insistentemente vos suplicamos: 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

O Sangue Preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós, pobres. 

Insistentemente vos suplicamos: 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

O Coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. 

Insistentemente vos suplicamos: 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

O Coração Imaculado de MARIA, Virgem puríssima e vossa Rainha, bate por amor de 

nós pobres. 

Insistentemente vos suplicamos: 

Vinde depressa, socorrei-nos! 

 

SÃO MIGUEL ARCANJO: 

 

Vós, Príncipe dos exércitos celestes, Vencedor do dragão infernal, recebestes de DEUS 

força e poder para aniquilar, pela humildade, a soberba do príncipe das trevas.  

Insistentemente vos suplicamos que nos alcanceis de DEUS a verdadeira humildade de 

coração, uma fidelidade inabalável no comprimento contínuo da vontade de DEUS e 

uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria. Ao comparecermos perante o 

tribunal de DEUS – Socorrei-nos para que não desfaleçamos! 

SÃO GABRIEL ARCANJO: 

Vós, Anjo da Encarnação, Mensageiro fiel de DEUS, abri os nossos ouvidos para que 

possam captar até as mais suaves sugestões e apelos da graça emanados do Coração 

amabilíssimo de Nosso Senhor.  

Nós Vos suplicamos que fiqueis sempre junto de nós, para que, compreendendo bem a 

Palavra de DEUS e Suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente 

aquilo que DEUS quer de nós. Fazei que estejamos sempre disponíveis e vigilantes. 

Que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo! 

SÃO RAFAEL ARCANJO: 

Vós que sois lança e bálsamo do amor Divino, nós vos suplicamos, feri o nosso coração 

e depositai nele um amor ardente a DEUS. 

Que a ferida não se apague nele, para que nos faça perseverar todos os dias no 

caminho do amor. Que tudo vençamos pelo amor! 

ANJOS PODEROSOS e nossos irmãos santos que servis diante do Trono de DEUS, 

vinde em nosso auxílio. 



Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e 

ambição, da nossa inveja e falta de confiança, da nossa avidez na busca de abundância, 

do bem-estar e da estima pública. 

- Desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos 

olhos as vendas que nos impedem de ver as necessidades do nosso próximo e a miséria 

do nosso ambiente, porque nos fechamos numa mórbida complacência de nós mesmos. 

- Cravai no nosso coração o aguilhão da santa ansiedade por DEUS, para que não 

cessemos de procurá-Lo, com ardor, contrição e amor. 

- Contemplai o Sangue do Senhor, derramado por nossa causa! 

-Contemplai as lágrimas da vossa Rainha, choradas por nossa causa! 

Contemplai em nós a imagem de DEUS, desfigurada por nossos pecados, que Ele por 

amor imprimiu em nossa alma! 

- Auxiliai-nos a reconhecer a DEUS, adorá-Lo, amá-Lo e servi-Lo! 

Auxiliai-nos na luta contra o poder das trevas que, disfarçadamente, nos envolve e 

aflige. 

- Auxiliai-nos, para que nenhum de nós se perca permitindo assim que um dia nos 

reunamos todos, jubilosamente, na eterna bem-aventurança. Amém. 

 

Súplica ao Glorioso São Miguel Arcanjo 

Ó Glorioso São Miguel, Príncipe das hostes divinas, santo defensor do povo de Deus; 

vencedor do dragão, e que agora defende vigilantemente a Igreja de Deus contra as 

portas do Inferno. Instantemente vos pedimos: ajudai-nos no doloroso e perigoso 

combate que temos que travar contra o mesmo inimigo que derrotastes. Ficai conosco, ó 

príncipe poderoso, para que possamos lutar corajosamente e derrotar satanás e com 

vosso auxílio alcançar os prêmios das bem-aventuranças. Amém.  

 

Súplica ao Anjo da Guarda 

Oh, meu Anjo custódio, príncipe celestial e meu amoroso tutor, alcançai-me o perdão 

dos desgostos que a Deus e a vós tenho dado, e imprimi na minha alma tão profundo 

respeito para convosco, que nunca me atreva a fazer coisa alguma que vos desagrade. 

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai. 

Oh, meu piedoso guia, médico e poderoso intercessor, alcançai-me a graça para curar-

me das minhas misérias que me oprimem, superar os obstáculos à salvação, e obedecer 

prontamente as vossas inspirações. 



Pai Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai. 

Oh, Espírito puríssimo, fiel ministro do Todo Poderoso, impetrai-me a graça de 

propagar o vosso culto, de esmerar-me na devoção à vossa augusta Rainha, e de viver 

eternamente convosco no Céu. 

Pai Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai. 

Jaculatória: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois se a ti me confiou a 

piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. 

V. Louvar-Vos-ei, Deus meu, em presença dos Vossos Anjos. 

R. Adorar-Vos-ei em Vosso templo e confessarei o Vosso nome. 

Oremos: 

Ó Deus, que por inefável providência Vos dignastes enviar os Vossos Anjos para nos 

guardar, concedei aos Vossos fiéis que sejam sempre defendidos pelo seu patrocínio e 

gozem eternamente de sua companhia. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 

 

Levanta-Te, Deus 

 

Levanta-Te, Deus, pela intercessão da bem aventurada Virgem Maria, 

São Miguel Arcanjo e toda Milícia Celeste. 

Sejam dispersos Seus inimigos e fujam de Sua face 

Todos os que Vos odeiam. 

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

 

Sub Tuum Praesidium 

(Sob a Tua Proteção) 

 

À vossa proteção recorremos, 

Santa Mãe de Deus; 

não desprezeis as nossas súplicas 

em nossas necessidades; 

mas livrai-nos sempre de todos os perigos, 

ó Virgem gloriosa e bendita. 

 

 

 

 

 

CAPA 



Ofício de Súplicas 
ORAÇÕES DE PODER  

PARA O COMBATE ESPIRITUAL 

 

Obra composta a partir das orações de súplicas que podem ser utilizadas pelos fiéis para 

combater contra os poderes das trevas, encontradas no Ritual de Exorcismo e súplicas. 

Para enriquecer ainda mais o livro, foram acrescentados hinos, trechos da Bíblia e 

súplicas dos escritos de alguns santos, como Santo Antônio e São Bernardo. 

 

 

Pe. Gilson Sobreiro, pjc é fundador da Fraternidade “O Caminho”. É graduado em 

Filosofia, teologia e Mestre em Antropologia, proporcionando aos leitores e àqueles que 

com ele convivem, a possibilidade de conhecer melhor a história da salvação de Deus 

na história da temporalidade humana. 

  

 

 

 

  

   

 

 

  

     

  

   

         

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 

 


