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PREFÁCIO 

A proposta deste Livro de Orações é auxiliar 
aqueles que desejam estabelecer ou fortalecer o contato 
com o Criador através de orações e bênçãos para várias 
ocasiões.. 

 

Todas as orações e bênçãos foram extraídas do 
site Universo Monoteísta (monoteista.org), e são de 
autoria do professor em teologia e judeu Felipe Moura 
(Shaul Bensiyon). 

 

O conteúdo apresenta linguagem fácil e acessível, 
que apresenta belíssimas orações de leitura suave e 
intuitiva. 

 

Meu papel foi montar, organizar, e diagramar este 
livro, de forma a auxiliar pessoas que desejam orar 
regularmente. A obra foi depois revisada e passada para 
o formato de livro eletrônico pelo autor. 
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Que as nossas orações sejam recebidas em 
misericórdia e amor por parte do Sagrado, Bendito seja 
Ele. E que em sua infinita bondade possa nos conceder 
a bênção da vida eterna. Amém! 

 

Igor R. Mendes. 

 

 

 

Esta obra é de propriedade intelectual do Universo Monoteísta 
(www.monoteista.org). Todos os direitos reservados. 

É permitida a distribuição desde que na íntegra e sem fins lucrativos. Qualquer 
outro uso só é permitido com consentimento por escrito do autor. 
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ORAÇÃO AO DESPERTAR 

Pela manhã, os teus louvores despertam meu espírito. 
Ao despontar do alvorecer, minha alma se levanta para 
Te servir. 

O céu se ilumina, e as aves cantam em reverência à Tua 
presença, e toda a criação se alegra porque Tu nos 
concedeste mais um dia. 

Tu firmaste a terra em sua órbita, e com sabedoria 
estabeleceste o sol, para clarear as veredas do homem, e 
conceder sustento a todo vivente. 

Como a luz do dia impede os pés de tropeçarem, que os 
Teus preceitos me conduzam em retidão, e afastem as 
trevas de meus pensamentos. 

E os desafios deste dia me serão leves, e não temerei mal 
algum, pois Tu estarás à minha destra, iluminando meu 
caminho. 

Que seja da Tua vontade, oh Eterno, Autor do tempo e 
da vida, que este dia seja para o bem, e meu despertar, 
na luz da Tua glória.  
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AS SETE BENÇAOS PARA O DIA

VERSÃO 
TRADICIONAL. 

O Senhor te conceda 
proteção nos teus 
caminhos. 

O Senhor te revigore o 
ânimo para seguir 
lutando. 

O Senhor te renove as 
forças para resistir ao 
pecado. 

O Senhor te agracie com 
paz e tranquilidade. 

O Senhor te seja por 
muralha em volta de tua 
casa. 

O Senhor te prospere o 
trabalho e o sustento. 

O Senhor te cubra com 
Sua graça e amor. 

VERSÃO 
COLETIVA. 

O Senhor me conceda 
proteção nos meus 
caminhos. 

O Senhor me revigore o 
ânimo para seguir 
lutando. 

O Senhor me renove as 
forças para resistir ao 
pecado. 

O Senhor me agracie 
com paz e tranquilidade. 

O Senhor me seja por 
muralha em volta de 
minha casa. 

O Senhor me prospere o 
trabalho e o sustento. 

O Senhor me cubra com 
Sua graça e amor.
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CONFIANÇA AO ACORDAR

Eterno, confio em Ti e em Tuas promessas; 

Entrego a Ti este dia e tudo que nele virá; 

Conduze-me em tranquilidade e proteção; 

Concede-me a oportunidade de fazer o bem; 

Daí me discernimento para não tropeçar; 

Esteja a Tua presença sempre comigo; 

E que Tua voz me instrua na Tua verdade; 

Graças Te dou, Eterno, por mais este dia; 

Guia-me desde agora até o mundo vindouro. 

Amém!
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PEDIDO E AGRADECIMENTO. 

Desde a alva até o anoitecer, graças te darei, oh Criador, 
por este dia em Tua terra. 

Ajuda-me hoje a andar em retidão, em verdade e em 
misericórdia. 

Derrama sobre mim do Teu amor e da Tua prosperidade. 

Cerca-me com a Tua proteção e com Teu cuidado. 

Bendito seja o Nome do Eterno por cada dia concedido 
aos filhos dos homens!  
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BUSCANDO A PRESENÇA 

Eterno, que Tua indescritível presença esteja comigo, 
que Tua Retidão ilumine meu caminho, que Tua 
Palavra me seja escudo contra o mal.  

Tu estarás à minha destra no dia da provação; 

Tu estarás à minha esquerda em meu amparo; 

Acima de mim, Tua coroa, para que Te honre; 

Atrás, Tuas asas, para me confortarem. Bendito és Tu, 
Eterno, pois nunca te afastas dos justos. 

 

PROTEÇÃO DIÁRIA 

Eterno, Rocha do meu refúgio, protegido estou pela Tua 
infinita amorosidade. 

Que todo mal que hoje me desejarem seja por Ti 
abençoado, revertido em cura, e devolvido à origem, 
para sarar o coração que o desejou. 

Bendito és Tu, que dás livramento ao justo, e convocas 
o iníquo ao arrependimento. 
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FORÇA PARA O DIA 

Oh Eterno, Misericordioso e Compassivo, rogo-te hoje. 

Dá me um coração firme para que siga em minhas 
batalhas. 

Dá me um espírito sereno para que cumpra as tarefas de 
hoje. 

Dá me força e coragem para mudar aquilo que é 
necessário. 

Dá me bom ânimo para esperar por Tua justiça.  

E que em Ti se faça a minha alegria e o meu júbilo. 

Por todas as coisas, bendigo o Teu glorioso Nome. 

Amém!  
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NOSSA META DIÁRIA.

Não a nós, mas a Ti. 

Não cobrando, mas por 
gratidão. 

Não para homens, mas 
para Ti. 

Não ferindo, mas 
curando. 

Não para afastar, mas 
para aproximar. 

Não destruindo, mas 
restaurando. 

Não para julgar, mas 
para resgatar. 

Não pela ira, mas pelo 
perdão. 

Não para benefício, mas 
por benignidade. 

Não para ganhar, mas 
para semear. 

Não pelo ego, mas por 
amor. 

Não para afastar, mas 
para aproximar. 

Não por paga, mas por 
Teu dom. 

Não para dividir, mas 
para unir. 

Não na vaidade, mas em 
Ti. 

Não para ter, mas por 
ser. 

Não por barganha, mas 
por amor. 

Não por nós, mas por Ti

. 
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Orações e 
Bênçãos para 
o Trabalho
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AS SETE BÊNÇÃOS DE PROSPERIDADE

VERSÃO 
TRADICIONAL 

Seja o Senhor a tua fonte 
de prosperidade; 

Desçam sobre ti as 
bênçãos do Altíssimo; 

Multiplique o Eterno o 
fruto de tua colheita; 

Assegure o Eterno teu 
pão e teu sustento; 

Proteja o Eterno tuas 
posses contra o mal; 

Vigie o Eterno tuas 
riquezas na tribulação; 

Abundância celestial 
esteja sempre sobre ti; 

 

VERSÃO 
INDIVIDUAL 

Senhor, sê Tu a minha 
fonte de prosperidade; 

Desçam sobre mim as 
bênçãos do Altíssimo; 

Multiplique o Eterno o 
fruto de minha colheita; 

Assegure o Eterno meu 
pão e meu sustento; 

Proteja o Eterno minhas 
posses contra o mal; 

Vigie o Eterno minhas 
riquezas na tribulação; 

Abundância celestial 
esteja sempre sobre 
mim.  
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ORAÇÃO POR PROSPERIDADE. 

Oh Eterno, Senhor Incomparável, de Tua morada 
ordenas sustento para toda criatura, e de nenhuma Te 
esqueces. 

Oh Onipotente, por amor de Ti, colho os frutos de meu 
trabalho em honestidade e retidão. 

Oh Altíssimo, supre todas as minhas necessidades, e 
envia-me sustento no tempo certo. 

Oh Poderoso, derrama do óleo da Tua abundância sobre 
minha cabeça, e prospera minhas mãos. 

Oh Majestoso, faze-me caminhar pelos campos da Tua 
fartura, e enche meus celeiros por Tua ordem. 

Oh Criador Onisciente, envia Teus mensageiros para 
que seja afastada a angústia e a incerteza. 

Oh Misericordioso, esteja à minha direita a Tua bênção, 
e à minha esquerda a Tua proteção. 

Oh Guardião da Justiça, afasta de mim a inveja, a 
armadilha, a adversidade e toda negatividade. 

Oh Provedor Infalível, esteja o meu sucesso em Tuas 
mãos, e Tua sabedoria em meu coração. 
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Oh Rocha Inabalável, como a luz que afasta a treva, 
assim se incerteza se desfaz perante Ti. 

Feliz o justo que em Ti confia, e cuja maior riqueza é a 
fé no Teu Nome. 

De eternidade em eternidade, Bendito seja o Eterno, 
Único Provedor, de quem procedem abundância e 
prosperidade.
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ORAÇÃO PELO SUSTENTO. 

Tu cuidadosamente criaste cada semente para nosso 
sustento, e em Tua majestade ordenaste chuva e orvalho 
a derramarem vida sobre Teus campos. À Tua ordem 
movem-se os astros, e se estabelecem as estações, e pela 
Tua palavra na terra tudo se renova. 

Tu dotaste o homem de perfeita sabedoria, para extrair 
do solo o seu sustento. A terra é Teu jardim, e Tu 
amorosamente nos concedes os frutos de Tua criação. 
Portanto, oh Benevolente Criador, a Ti dirijo o meu 
louvor por este alimento, com o coração repleto de 
júbilo e incomensurável gratidão. 

Abençoa a terra, e protege a natureza das mãos 
destrutivas dos gananciosos. Seja este alimento por 
bálsamo curativo para o meu corpo, tal como a Tua doce 
presença restaura o meu espírito. E que meus lábios 
nunca se esqueçam de Te agradecer, pois sem Ti, nada 
sou, e nada pode existir. 

Que seja da Tua vontade, perante a Tua face, jamais 
faltar o pão neste lugar, nem à mesa de quem tem fome. 
Seja glorificado, engrandecido, e magnificado o Nome 
da Aquele que traz o sustento a toda a terra. Bendito é o 
Criador de todos os alimentos, a quem exalto em 
humilde gratidão por esta refeição. 
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 AGRADECIMENTO PELO TRABALHO. 

Oh Eterno, Senhor de tudo que há, que Tua destra apoie 
o meu sustento, e Tua esquerda ampare o meu repouso.  

Bendirei o Teu Santo Nome ao exercer meu ofício, e 
minha alma Te glorificará no tempo de descanso.  

A ti entrego tudo o que hoje realizei, e humildemente 
peço: Prospera os meus caminhos, aquieta o meu 
coração e permita-Me estar continuamente em Tua 
presença.  

Bendito é o Altíssimo por toda eternidade!   
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Orações e 
Bênçãos 

Vespertinas e 
Noturnas  
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ORAÇÃO: AO ANOITECER. 

Eterno, Senhor do Tempo, 

Ao cair da noite sobre a terra; 

E a escuridão tomar o céu; 

Que Tua destra me proteja; 

E Teu Sopro me dê paz. 

 

Toma meu lar em Tuas mãos; 

Dota-me da Tua misericórdia; 

Firma minha confiança em Ti; 

Pois a Ti consagro minha vida; 

Bendito és, oh Único Criador.
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DECLARAÇÃO DA UNICIDADE. 

Ouçam os céus, a terra incline seus ouvidos: De 
eternidade em eternidade, não há outro que se compare 
a Ti. 

Dia e noite, meus lábios proclamarão a Tua Unicidade. 
O Altíssimo reina, soberano e incontestável, acima de 
todo poder, glória e autoridade. 

Nada há fora do controle de Tua destra. Quando tudo 
cessa, e a Criação conhece o limite, Tu ali permaneces. 
O Temido é causa de todas as causas, e razão de toda 
existência. 

Ponderam os sábios sobre a origem de todas as coisas, e 
eis que tudo converge na Tua direção. O justo se banhará 
na luz da Tua Unicidade, e na verdade da Tua 
Singularidade. 

Tu és a fonte de todo amor, e o princípio de toda 
misericórdia. Nenhum há que possa perdoar. Não há 
outro, a quem se possa invocar. 

Cante a terra as maravilhas da Aquele que é Singular. 
Prostrem-se os mares em reverência Àquele que é o 
manancial de toda a existência. Estrelas surgem e se 
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apagam, mas Teu domínio é único, e perdura para todo 
sempre. 

Tudo o que respira reconheça em Ti a sua única origem. 
Tudo o que há, provém de uma única direção, e UM é 
Aquele cujo Sopro movimenta todo o universo. 

Reina absoluto em minha alma, oh Autor da vida, e faz 
dos Teus desígnios o meu caminho, e andarei na retidão 
da Tua palavra.  
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PELO DESCANSO

Eterno, Fonte de toda a vida, até os meus olhos são 
indignos de se fecharem diante da Tua presença. Rogo-
Te, por Tua inesgotável misericórdia, que me permitas 
adentrar o Teu repouso, e que a minha alma em Ti 
encontre descanso. 

Ao me deitar, em Tuas mãos confio a minha sorte, a 
minha segurança, e a minha vida. Cuida do meu sono, e 
afasta de mim os maus pensamentos. E não temerei a 
sombra das trevas, nem aquele que espreita na 
escuridão, e trama o mal em secreto. Pois Tu és o Senhor 
do dia e da noite, e nada há que possa de Ti se ocultar, 
nem refúgio além de Ti. 

Enquanto minha mente dormirá tranquila deleitando-se 
no sono que descerá por Teu decreto sobre minhas 
pálpebras, opera, por amor do Teu Nome, a restauração 
do meu corpo e das minhas forças. 
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TRANQUILIDADE PARA  DORMIR. 

Senhor da Luz, Rei do Fulgor; As densas trevas são meu 
temor; 

Atende depressa o meu clamor; Acolhe-me junto ao Teu 
calor. 

Clareia minha mente e meu coração; Ilumina toda a 
tristeza e desilusão; 

Dá-me Teu repouso e proteção; Que minha alma 
encontre Tua direção. 

Em Tua Presença sempre estarei; Tranquilo esta noite 
dormirei; 

As densas trevas não temerei; Pois Tu és meu Senhor e 
Rei.
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PROTEÇÃO NO REPOUSO 

Eterno, Fonte de toda a vida, até os meus olhos são 
indignos de se fecharem diante da Tua presença. Rogo-
Te, por Tua inesgotável misericórdia, que me permitas 
adentrar o Teu repouso, e que a minha alma em Ti 
encontre descanso. 

Ao me deitar, em Tuas mãos confio a minha sorte, a 
minha segurança, e a minha vida. Cuida do meu sono, e 
afasta de mim os maus pensamentos. 

E não temerei a sombra das trevas, nem aquele que 
espreita na escuridão, e trama o mal em secreto. Pois, 
Tu, Eterno, és o Senhor do dia e da noite, e nada há que 
possa de Ti se ocultar, nem refúgio além de Ti. 

Enquanto minha mente dormirá tranquila, deleitando-se 
no sono que descerá por Teu decreto sobre minhas 
pálpebras, opera, por amor do Teu Nome, a restauração 
do meu corpo e das minhas forças. 

Como o vigia que guarda a cidade, assim Tu acampas ao 
redor dos leitos dos Teus filhos, que repousam em 
segurança e tranquilidade, diante do Teu incansável 
cuidado. 
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MEDITANDO NO ETERNO. 

Ao cair da noite, meditarei sobre a Tua grandeza.  

O pensamento da Tua majestade será por selo às minhas 
pálpebras 

E adormecerei refletindo sobre a Tua sublime e 
inigualável Unidade. 

Pela manhã, a ponderação se porá como a lua 

E o contemplar as Tuas obras nascerá como o sol  

E observarei o testemunho inestimável do Teu agir  

E saberei que Tu és Elohim. Quem pode se comparar a 
Ti? 

Tu és a causa, a origem, e a razão. Sem Ti, nada é, e 
nada há. 

E me prostrarei diante do trono da Tua incomparável 
supremacia 

Para onde voltar meu rosto, Tu te revelarás absoluto 

Então saberei que sou pó, e que direi de meus atos?  
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Vaidade é a sabedoria dos filhos dos homens diante de 
Ti  

E nossos pensamentos nada são diante dos Teus 
desígnios  

Pois só Tu és soberano sobre todas as coisas. 

O que obra, em toda a criação, não se origina em Ti? 

As estrelas são como grãos de areia em Tuas mãos  

É impossível não Te amar, em profundo temor e 
reverência 

E a nós, cabe unicamente Te louvar. 

E buscar a misericórdia da Tua face. 

E dar a Ti a honra devida.  

Pois Tu és o Eterno, e nós nada somos. 



Livro de Orações Monoteístas 

30 
 

ANTES DE ADORMECER. 

Senhor Altíssimo, repouse o meu ser somente em Ti. 

Repouse a minha mente na certeza do Teu cuidado. 

Repouse o meu espírito na misericórdia do Teu amor. 

Repouse a minha alma na proteção do Teu refúgio. 

Repouse o meu corpo na luz da Tua cura. 

Senhor Altíssimo, só em Ti repousam os justos
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Angústia e 
Proteção
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TRANQUILIDADE 

Eterno, Rei Misericordioso, em Tuas mãos entrego todo 
fardo que me é pesado.  

Sopra sobre mim a Tua incomparável tranquilidade. 

E que na tranquilidade eu encontre Teu repouso. 

E que no repouso eu encontre Teu alento. 

E que no alento eu encontre Tua quietude. 

E que na quietude eu encontre Tua serenidade. 

E que na serenidade eu encontre Teu sossego. 

E que no sossego eu encontre Tua harmonia. 

E que na harmonia eu encontre Teu descanso. 

E que no descanso eu encontre Teu acolhimento. 

E que no acolhimento eu encontre Tua proteção. 

E que na proteção eu encontre Teu refúgio. 

E que no refúgio eu encontre Tua paz. 

E que na paz eu encontre Teu amor. 
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E que no amor eu encontre a Ti. 

Bendirei Teu Nome eternamente, pois Tu és o amparo e 
o alívio dos justos.

 

PRECISO DE TI. 

 Eterno, preciso de Ti neste dia. Sê Tu o meu poder na 
fraqueza. 

Sê Tu a minha fé em meu temor. Sê Tu o meu repouso 
na angústia. 

Sê Tu a minha confiança na incerteza. Sê Tu o meu 
escudo na batalha. 

Sê Tu o meu apoio na insegurança. Em Ti encontrarei 
tudo o que me falta. 

Bendito és, de eternidade em eternidade! 
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PEDIDO SABEDORIA. 

Oh Eterno, Senhor Onisciente, encontro-me sem saber 
como agir. 

Oh Eterno, o homem nada é, diante da Tua infinita 
sapiência. 

Oh Eterno, em humildade busco luz e instrução. 

Oh Eterno, o que poderá se comparar ao Teu saber? 

Oh Eterno, Tua é a inteligência e a ciência de todas as 
coisas. 

Abre minha mente para o conhecimento da verdade. 

Abre meus olhos para enxergar o que de mim foi 
ocultado. 

Abre meu coração para que meus planos sejam íntegros. 

Abre meus lábios para que profira somente palavras 
cuidadosas. 

Abre minhas mãos para que minhas ações sejam 
corretas. 

Do Teu Trono, abençoa-me com a Tua sabedoria. 
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Da Tua Presença, abençoa-me com Teu entendimento. 

De Tua Morada, abençoa-me com Teu discernimento. 

Do Teu Santuário, abençoa-me com Teu conhecimento. 

Da Tua Palavra, abençoa-me com Tua instrução. 

Ajuda-me a agir em moderação e sensatez. 

Ajuda-me a me conduzir com juízo e razão. 

Ajuda-me a ter temperança e bom senso. 

Ajuda-me a ser comedido e prudente. 

Ajuda-me a não cair em artimanha ou ardileza. 

Graças Te dou, Eterno, pois sei que desde agora me e 
para sempre Tu serás o norte que me conduz à 
compreensão. 

Bendito és Tu, Eterno, pois guias Teus servos a 
caminharem na direção da Tua maravilhosa verdade. 

Bendito és Tu, Altíssimo, Senhor de toda a sabedoria
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SEGURANÇA DOS JUSTOS. 

Oh Altíssimo, Todo-Poderoso, só Tu és Rei absoluto, e 
digno do meu amor, fidelidade e devoção. Tu és Aquele 
que governa dias e semanas, e que reina soberano sobre 
todas as circunstâncias. 

Com humildade e esperança, venho rogar-te, pois és 
abundantemente misericordioso: Brilha a luz do Teu 
favor sobre a face de teu servo. 

Tu que és o Supridor dos justos, zela por meu sustento, 
e não permitas que me falte capacidade de prover para 
meu lar, nem para as necessidades daqueles que amo. 

Tu que és a Fonte da Vida, sopra vitalidade sobre meus 
órgãos, juntas, ossos e sobre meu sangue, e que eu tenha 
alento e encontre repouso de toda enfermidade. 

Tu que és Rocha e Segurança, protege, guarda e recobre 
da tua proteção o meu lar, a minha vida e as vidas 
daqueles que me são preciosos. 

Tu que és por Guarda para os retos, livra-me das 
adversidades, salva-me da ruína e dos planos daqueles 
que desejam o meu mal. 
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Tu que és Fundação sólida para os que em ti confiam, 
suporta as minhas angústias, apoia-me em minhas 
fraquezas, e sustenta-me pela Tua destra. 

Tu que firmas a Paz, concede que haja tranquilidade em 
minhas veredas, harmonia em meu trabalho, e quietude 
em minha mente. 

Tu que criaste todas as coisas, renova em mim tudo 
aquilo que precisa ser transformado, para que o meu 
caminho seja segundo a Tua vontade. 

Tu que tens os tempos em tuas mãos, estabelece, 
segundo Tua vontade, dias bons e serenos, e repletos de 
todo bem. 

Bendito é o Eterno, o Senhor de todas as coisas. Aquele 
que supre os seus servos, e a quem louvo em contínua e 
profunda gratidão.
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PROTEÇÃO NA ANGÚSTIA 

Pesados me são os raios do alvorecer, em minha 
profunda angústia. 

Oh Rei Justo, como golpe desferido contra o meu peito 
é o olhar de ódio. 

E como brasa sobre a pele é o rancor dos que me querem 
o mal. 

Perante mim, suas línguas são como flores e suas 
palavras como o mel. 

Me ausento, seus lábios tornam-se vespas, e sussurram 
veneno de morte. 

Inveja, opressão e injustiça corroíam minha carne até o 
ossos. 

Já não mais podia suportar, mas meus olhos 
encontraram a Tua face. 

Tu és a fortaleza inabalável durante a tempestade mais 
sombria. 

E o norte que governa meus passos: não me perderei em 
meu caminho. 
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Encontrei Tua força onde estava fraco; Tua companhia 
na hora da solidão. 

Tu alegrarás o Teu servo; susterás o oprimido com poder 
incomparável. 

Pois Tu és o Rei Soberano, Absoluto, Fiel, Confiável, 
em quem confio. 

À Tua palavra as sombras recuam, e a noite escura 
irrompe em dia. 

Afastas a dúvida de minha mente; firmas meus pés para 
que não vacilem. 

Levanta-se o Temido: A terra tremerá sob Seus pés, 
perante Sua glória. 

Tu te vingarás de toda iniquidade; planos perversos 
jamais subsistirão. 

E o justo se alegrará no Teu Reino, e na Tua justiça será 
consolado. 

O choro de outrora cessará; alegria e júbilo se 
estabelecerão eternamente. 

Tão certo quanto Teu Nome é Altíssimo, assim também 
será Tua vitória. 
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NA ANGÚSTIA 

Pesados me são os raios do alvorecer, em minha 
profunda angústia. 

Oh Rei Justo, como golpe desferido contra o meu peito 
é o olhar de ódio. 

E como brasa sobre a pele é o rancor dos que me querem 
o mal. 

Perante mim, suas línguas são como flores e suas 
palavras como o mel. 

Me ausento, seus lábios tornam-se vespas, e sussurram 
veneno de morte. 

Inveja, opressão e injustiça corroíam minha carne até o 
ossos. 

Já não mais podia suportar, mas meus olhos 
encontraram a Tua face. 

Tu és a fortaleza inabalável durante a tempestade mais 
sombria. 

E o norte que governa meus passos: não me perderei em 
meu caminho. 
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Encontrei Tua força onde estava fraco; Tua companhia 
na hora da solidão. 

Tu alegrarás o Teu servo; susterás o oprimido com poder 
incomparável. 

Pois Tu és o Rei Soberano, Absoluto, Fiel, Confiável, 
em quem confio. 

À Tua palavra as sombras recuam, e a noite escura 
irrompe em dia. 

Afastas a dúvida de minha mente; firmas meus pés para 
que não vacilem. 

Levanta-se o Temido: A terra tremerá sob Seus pés, 
perante Sua glória. 

Tu te vingarás de toda iniquidade; planos perversos 
jamais subsistirão. 

E o justo se alegrará no Teu Reino, e na Tua justiça será 
consolado. 

O choro de outrora cessará; alegria e júbilo se 
estabelecerão eternamente. 

Tão certo quanto Teu Nome é Altíssimo, assim também 
será Tua vitória.
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AS SETE BÊNÇÃOS DE PROTEÇÃO. 

VERSÃO 
TRADICIONAL. 

Fujam as trevas diante 
da presença do 
Altíssimo; 

O Altíssimo te livrará e 
te guardará de todo mal; 

O Eterno te será por 
esconderijo e refúgio; 

O Senhor protegerá tua 
destra e tua esquerda; 

O Senhor protegerá tua 
frente e tua retaguarda; 

Cubra-te o Eterno com 
Seu poder e Sua luz; 

Onde tu estiveres, o 
Criador contigo estará; 

VERSÃO 
INDIVIDUAL. 

Fujam as trevas diante 
da presença do 
Altíssimo; 

O Altíssimo me livrará e 
me guardará de todo 
mal; 

O Eterno me será por 
esconderijo e refúgio; 

O Senhor protegerá 
minha destra e minha 
esquerda; 

O Senhor protegerá 
minha frente e minha 
retaguarda; 

Cubra-me o Eterno com 
Seu poder e Sua luz; 

Onde eu estiver, o 
Criador comigo estará;
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PROTEÇÃO CONTRA O MAL 

 Oh Eterno, Senhor dos Exércitos, a Ti, e a Ti somente, 
confio minha vida, e minha segurança. 

Pela palavra do Criador, desde agora liberto estou. 

Pela destra do Senhor, nada mais me prende. 

Pelo poder do Altíssimo, afaste-se o mal. 

Pela luz do Eterno, recolham-se as trevas. 

Pelo fogo do Onipotente, queime-se toda negatividade. 

Pelos rios do trono do Onipresente, extingue-se toda a 
opressão. 

Pelo Sopro do Sagrado, cesse tudo que é maléfico. 

Pela misericórdia do Único e verdadeiro Senhor, desde 
agora protegido estou. 

Bendito seja Aquele que é a rocha e a segurança do 
justo!
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AS SETE BÊNÇÃOS DE PAZ. 

VERSÃO 
TRADICIONAL. 

Haja paz abundante do 
Criador sobre ti. 

Haja serenidade e 
harmonia em teu lar; 

Haja quietude e alento 
em tua mente;  

Haja repouso de tuas 
preocupações;  

Haja amenidade em teus 
caminhos; 

Haja descanso para tuas 
angústias; 

Haja tranquilidade em 
tuas obras. 

 

VERSÃO 
INDIVIDUAL. 

Haja paz abundante do 
Criador sobre mim. 

Haja serenidade e 
harmonia em meu lar; 

Haja quietude e alento 
em minha mente;  

Haja repouso de minhas 
preocupações;  

Haja amenidade em 
meus caminhos; 

Haja descanso para 
minhas angústia 

Haja tranquilidade em 
minhas obras. 
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Cura de 

Enfermidades 
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PELA CURA. 

Oh Eterno, Autor da Vida, e Criador de todas as coisas. 
Perante Ti entrego toda enfermidade, todo sofrimento, 
toda debilidade, todo distúrbio, todo adoecimento, toda 
indisposição, e todo desconforto. 

Seja-me a Tua misericórdia por cura, o Teu amor por 
alívio, e a Tua companhia por remédio. Que o Teu 
cuidado me acompanhe, o Teu perdão me aproxime, e o 
Teu toque me restaure. 

Cura-me de todo mal, e faz-me são como no dia em que 
me criaste. Seja o meu corpo por Templo da Tua 
vontade, e minha vida por instrumento para Tuas 
veredas. 

Restaura, para o bem, todos os meus ossos, membros, 
juntas, tecidos, e órgãos.  

Restabelece-me o fôlego de vida pelo Teu sopro, e por 
amor do Teu Nome serei plenamente revigorado. 

Rogo-te, em humildade, ouve o clamor de minha 
angústia. Afasta de mim toda dor, para que a alegria seja 
devolvida a meu semblante, e em júbilo possa Te louvar 
continuamente. 
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Sara-me de toda a moléstia, preenche os meus lábios de 
gratidão pelo Teu agir, e minhas lágrimas secarão diante 
de Tua incomparável presença. 

Bendito é o homem que em Ti confia, pois Tu és rocha 
inabalável, e refúgio para teu servo, e por Tua mão serei 
livrado. Teu Nome é inigualável, e bendito és Tu, de 
eternidade em eternidade. 
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AS SETE BÊNÇÃOS DE CURA. 

VERSÃO 
TRADICIONAL. 

Eterno, rogo-Te que 
envies o Teu Sopro 
sobre; 

O Sopro de Cura afaste 
de ti a enfermidade; 

O Sopro de Vida renove 
tuas forças; 

O Sopro de Libertação 
desvie tuas tristezas; 

O Sopro de Harmonia 
acalme tuas dores; 

O Sopro de Misericórdia 
perdoe tuas falhas; 

O Sopro de Força erga 
teu corpo e tua alma; 

O Sopro de Poder te 
proteja do mal. 

VERSÃO 
INDIVIDUAL. 

Eterno, rogo-Te que 
envies Teu Sopro sobre 
mim 

O Sopro de Cura afaste 
de mim a enfermidade; 

O Sopro de Vida renove 
minhas forças; 

O Sopro de Libertação 
desvie minhas tristezas; 

O Sopro de Harmonia 
acalme minhas dores; 

O Sopro de Misericórdia 
perdoe minhas falhas; 

O Sopro de Força erga 
meu corpo e minh’alma; 

O Sopro de Poder me 
proteja do mal.
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CURA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS. 

Oh Eterno, Autor da vida, atenta à nossa humilde 
oração! 

Emprestamos nossa voz àqueles que sequer sabem 
pedir, pois sabemos que Tu amas toda Tua criação. 

Oh Criador Benevolente, Tu dotaste os animais do Teu 
sopro de vida. E por isso, toda criatura é santa, e todo 
ser vivo é precioso. 

Por Tua infinita bondade e misericórdia, clamamos que 
sares as feridas e cures as moléstias dos animais que 
colocamos perante Ti. Abençoa-os com Tua cura, alívio 
e benignidade. 

Prepara as mãos de todo médico que os terá em seu 
cuidado. Conduze-os em sabedoria, e sejam suas mãos 
inspiradas para promover a Tua cura. 

Toca os nossos corações, faze-nos compreender a 
importância de cada vida que Tu criaste, para Tua honra 
e Tua glória. Afasta de nós a arrogância, a frieza e a 
indiferença, pois Tua é a terra, e preciosíssimo é do dom 
da Tua vida. 
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Abençoa, do alto da Tua glória, todos os seres viventes. 
Capacita os filhos dos homens a deles cuidarem, e 
desenvolverem por eles respeito e apreço. 

Abençoa aqueles animais que Tu colocaste em nossas 
vidas, pois são mensageiros do Teu amor. Protege-os do 
mal, restaura-os, e faze-os viverem anos longos e 
tranquilos. 

Sejam eles por bênçãos nas vidas de cada um de nós, e 
faze-nos compreender a responsabilidade de cuidarmos 
da vida, pois Tu nos ensinas a sermos sempre retos e 
íntegros. 

Gratos somos, oh Eterno, pela variedade de formas pelas 
quais a vida se manifesta, e por tê-las colocado em nosso 
cuidado. Bendito és Tu, Eterno, por todas as formas de 
vida! 
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Outras 

Orações e 
Bênçãos  
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AS SETE BÊNÇÃOS DE SABEDORIA. 

VERSÃO 
TRADICIONAL. 

O Eterno te ilumine em 
todo o teu 
conhecimento; 
O Eterno te abençoe em 
todas as tuas decisões; 
O Eterno te conceda 
sabedoria e 
discernimento;  
O Eterno te inspire com 
compreensão e clareza; 
O Eterno te permita 
encontrar todas as 
respostas; 
O Eterno esteja contigo 
em todos os teus 
desafios;  
O Eterno sobre ti 
derrame inteligência e 
coragem; 

VERSÃO 
INDIVIDUAL. 

O Eterno me ilumine em 
todo o meu 
conhecimento; 
O Eterno me abençoe 
em todas as minhas 
decisões; 
O Eterno me conceda 
sabedoria e 
discernimento;  
O Eterno me inspire com 
compreensão e clareza; 
O Eterno me permita 
encontrar todas as 
respostas; 
O Eterno esteja comigo 
em todos os meus 
desafios;  
O Eterno sobre mim 
derrame inteligência e 
coragem; 
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AS SETE BÊNÇÃOS DA FAMÍLIA. 

VERSÃO 
TRADICIONAL. 

Seja o Eterno por vossa 
proteção diária. 

Reine a paz e a harmonia 
em vosso lar. 

Fortaleçam-se os laços 
de amor e união. 

Sejam anulados os 
conflitos e contendas. 

Sejam quebrantados os 
corações e egos. 

Prosperem vossos bens e 
sustento. 

Haja luz em todos os 
vossos caminhos. 

VERSÃO 
COLETIVA. 

Seja o Eterno por nossa 
proteção diária. 

Reine a paz e a harmonia 
em nosso lar. 

Fortaleçam-se os laços 
de amor e união. 

Sejam anulados os 
conflitos e contendas. 

Sejam quebrantados os 
corações e egos. 

Prosperem nossos bens e 
sustento. 

Haja luz em todos os 
nossos caminhos.
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AS SETE BÊNÇÃOS DE PLENITUDE. 

VERSÃO 
TRADICIONAL. 
Seja o Eterno contigo 
em todas as tuas veredas. 
Seja teu lar tranquilo 
como a morada do 
Altíssimo. 
Seja tua mente 
iluminada pela 
sabedoria divina. 
Sejam tuas mãos firmes, 
prósperas e abundantes. 
Seja tua semente 
abençoada perante o 
Criador. 
Seja teu corpo 
plenamente curado e 
restaurado. 
Seja o Todo-Poderoso 
por tua proteção e apoio. 
 
 

VERSÃO 
INDIVIDUAL. 
Oh Eterno, sê Tu comigo 
em todas as minhas 
veredas. 
Seja meu lar tranquilo 
como tua morada, oh 
Altíssimo. 
Seja minha mente 
iluminada pela 
sabedoria divina. 
Sejam minhas mãos 
firmes, prósperas e 
abundantes. 
Seja minha semente 
abençoada perante o 
Criador. 
Seja meu corpo 
plenamente curado e 
restaurado. 
Sê Tu, oh Todo-
Poderoso, por minha 
proteção e apoio. 
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BUSCANDO PROXIMIDADE. 

Quem, Senhor, senão a Ti? Onde, Senhor, senão junto 
de Ti? Por que, Senhor, senão para Ti? Como, Senhor, 
senão por Ti? 

Cria em mim um amor tão intenso e sublime, que me 
seja impossível viver sem Ti; e faz arder meu coração 
com o fogo da Tua presença, para que ame somente a 
Ti. 

Eleva minhas mãos para que todas as suas obras sejam 
segundo a Tua vontade; e coloca diante de mim 
caminhos que só conduzam à Tua doce presença. 

Guarda meus ouvidos para que somente Tuas palavras 
façam morada em meu ser; e treina meu coração para 
que escute tão somente o som de Tua voz. 

Frustra e desfaz qualquer desígnio meu que não esteja 
de acordo com a Tua vontade; e molda meu ser para que 
esteja sempre em Teu serviço, com júbilo e alegria. 

Dá me força, longanimidade e perseverança para resistir 
a toda tentação ou provação; e que o mal jamais em mim 
triunfe, ou venha a me levar para longe de Ti. 
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Sejam meus pensamentos puros, minhas palavras retas, 
e meus atos íntegros; e que possa honrar o fato de ter 
sido feito à Tua imagem e semelhança. 

Fortalece-me em minhas fraquezas, para que possa viver 
sempre junto a Ti; e que a Tua luz brilhe através de 
minha vida a todo tempo. 

Quebra meu ego, meu egocentrismo e toda vaidade que 
na qual esteja envolto; e que em humildade possa me 
prostrar diante de Ti por toda eternidade. Bendito és Tu, 
pois és, e sempre serás, o Rei de todo o Universo; Clamo 
a Ti, e rogo-te: Sê Tu o único Senhor de minha alma. 
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BUSCANDO O PODER DO ETERNO.

Eterno, Senhor de tudo o 
que há, peço-te em 
humildade que o teu 
poder venha sobre mim 
nesta hora. 

Venha sobre mim a Tua 
força, inabalável como a 
montanha. 

Venha sobre mim a Tua 
paz, suave como a brisa 
da manhã. 

Venha sobre mim a Tua 
sabedoria, clara como o 
sol nascente. 

Venha sobre mim a Tua 
proteção, como a rocha 
contra a maré. 

Venha sobre mim a Tua 
luz, como a lua cheia 
irrompe as trevas. 

Venha sobre mim a Tua 
prosperidade, como o 
orvalho do campo. 

Graças de dou, o Rei 
Supremo, porque com 
justiça e amor atentas 
para os Teus servos!
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ORAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO

Eterno, Senhor 
Absoluto, Tu és 
Onipotente. 

Salva-me de mim 
mesmo! 

Abranda-me em minha 
intolerância. 

Acalma-me em minha 
raiva. 

Alcança-me em meu 
isolamento. 

Alforria-me de minha 
procrastinação. 

Alivia-me de meu 
perfeccionismo. 

Ajuíza-me em minha 
irresponsabilidade. 

Amadurece-me em 
minha dependência. 

Amansa-me em minha 
impulsividade. 

Amolece-me em minha 
agressividade. 

Anima-me em minha 
apatia. 

Aproxima-me em meu 
distanciamento. 

Aquece-me em minha 
frieza. 

Aquieta-me em minha 
ansiedade. 

Assegura-me em 
minhas preocupações. 

Cura-me de minha 
teimosia. 

Desembaraça-me de 
meu materialismo. 
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Desata-me de minha 
compulsividade. 

Descativa-me de minha 
desconfiança. 

Desprende-me de minha 
falsidade. 

Desvencilha-me de 
minha arrogância. 

Equilibra-me em meu 
descontrole. 

Esvazia-me de meus 
ciúmes. 

Fortalece-me em minha 
insegurança. 

Firma-me em minha 
instabilidade. 

Humaniza-me em 
minha insensibilidade. 

Libera-me de minha 
obsessão. 

Liberta-me de meu 
orgulho. 

Livra-me de meu 
vitimíssimo. 

Protege-me em minha 
ingenuidade. 

Resgata-me de minha 
vaidade. 

Sana-me em meu mau 
humor. 

Sara-me de minha 
amargura. 

Serena-me em minha 
impulsividade. 

Solta-me de meu 
egocentrismo. 

Sossega-me em minha 
impaciência. 

Suaviza-me em minha 
rigidez. 
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Subjuga-me em meu 
autoritarismo. 

Trata-me em minha 
inveja. 

Onde houver 
desequilíbrio, preenche-
me. 

Bendito é o Altíssimo, 
que em benignidade 
molda os Seus servos. 
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 FORÇA NA FRAQUEZA. 

Eterno, Senhor Altíssimo, ajuda-me nos desafios de 
hoje. 

Se eu perder as esperanças, renova-me o coração. 

Se fraquejarem minhas mãos, sustenta-a com Teu sopro. 

Se vacilarem os meus pés, afasta-me do mal caminho. 

Se me faltar a voz, sê Tu o meu estandarte de justiça. 

Se a provação me for pesada, fortalece meu espírito. 

Se minha inclinação ao mal me vencer, purifica-me. 

Se me sentir sozinho, permanece a meu lado. 
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FORÇA PARA SERVIR. 

Eterno, Senhor Altíssimo, capacita-Me a cumprir os 
Teus desígnios! 

Concede-me força para meu espírito, mansidão para 
meus lábios, e coragem para meu coração. 

Sejam minhas palavras verdadeiras, minhas ações 
íntegras e o meu caminhar sempre em retidão. 

Seja o Teu Nome glorificado pelo meu agir, assim tal 
como por minhas palavras. 
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ORAÇÃO CONTRA O ABATIMENTO

Oh Eterno, Aquele que tudo vê! Apresento-me diante de 
ti exausto, entristecido e necessitado de teu alento! 

Oh Altíssimo, Amparo contra a tempestade! Vem ao 
meu auxílio, pois já não me sobram forças diante do 
mal! 

Oh Onipotente, Rocha de refúgio! Luto diariamente 
com a dor e o abatimento; necessito do Teu alívio! 

Oh Onisciente, Senhor da sabedoria! Ajuda-me a 
compreender o motivo de minha tribulação! 

Oh Rei de Justiça! Apresento-me perante Ti, cansado e 
ferido, e em profunda humildade peço Teu socorro! 

Oh Todo-Poderoso! Torna minha tristeza em júbilo, e 
minha fadiga em esperança no Teu livramento! 

Oh Criador, Senhor da vida! Sopra em mim o vento da 
Tua mudança, e de contínuo Te adorarei! 

Graças Te dou, oh Eterno, pois Tu tens sido a minha 
força e o meu baluarte! Que meu louvor a Ti, e somente 
a Ti, ecoe por toda a eternidade!
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FOCO. 

 Eterno, Senhor de Tudo que há. 

Que eu possa em sabedoria crescer 

Ajuda-me a ver a adversidade 

Como oportunidade de crescer. 

Que eu entenda a provação 

Como o caminho da Tua luz. 

Permita-me ver onde fiz o mal 

Para que retifique-o pelo bem. 

E quando tudo estiver em trevas. 

Que eu me foque somente em Ti. 

Graças Te dou, oh Senhor, porque 

Tu conheces o melhor para mim. 
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AO REI DO UNIVERSO. 

Quem é o homem digno de estar perante Ti, oh Rei do 
universo? Mas Tu o purificas, e abres Tuas portas ao que 
perdoaste. Pois como o fogo arde sobre a madeira 
ressecada, assim é o homem que anseia por Ti. 

Que os Teus portões do Teu palácio jamais se cerrem 
perante o justo e o humilde. Que seja do Teu agrado que 
o íntegro habite os átrios da Tua morada, e se ilumine 
pelo brilho da Tua incomparável verdade. 

Então Teu trono será por refúgio aos brandos, e por 
conforto aos que andam em conformidade com a Tua 
vontade. A Tua majestade lhes será por recompensa; 
Tua doce presença por tesouro inesgotável. 

Quem poderia Te descrever, oh Rei glorioso? Poder e 
justiça estão à tua destra. Favor e amorosidade à tua 
esquerda. Diante de Ti está todo o universo. Se Tu te 
afastasses por um momento, nada subsistiria. 

Na abundância de Tua infindável misericórdia, os puros 
encontrarão deleite. E declararão o Teu Nome acima de 
todos os nomes. E reconhecerão que só Tu és o 
Altíssimo, e tudo mais é vaidade. 
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AJUDA NAS FALHAS. 

Oh Senhor Onisciente, por que esconderia de ti as 
minhas falhas? Antes, peço-Te que nelas me sustentes! 

Ajuda-me em minha imperfeição. Ajuda-me em meu 
abatimento. Ajuda-me em minhas incertezas. Ajuda-me 
em meu descontrole. Ajuda-me em meu desespero. 
Ajuda-me em minhas dificuldades.  

Bendito és Tu, Eterno, porque por tua infinita 
misericórdia concedes tuas dádivas aos imperfeitos. 
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EXPERIÊNCIA COM O ETERNO. 

Oh Eterno, rogo-te, 
concede-me uma 
experiência contigo! 
Cura-me de toda 
enfermidade por Teu 
sopro. 
Oh Altíssimo, rogo-te, 
concede-me uma 
experiência contigo! 
Restaura minha família 
por Teu amor. 
Oh Rei Justo, rogo-te, 
concede-me uma 
experiência contigo! 
Defende minha causa e 
afasta de mim a 
injustiça. 
Oh Benevolente, rogo-
te, concede-me uma 
experiência contigo! 
Provê alívio financeiro 
para minha casa. 

Oh Misericordioso, 
rogo-te, concede-me 
uma experiência 
contigo! 
Perdoa minha 
iniquidade e todas as 
minhas falhas. 
Oh Todo-Poderoso, 
rogo-te, concede-me 
uma experiência 
contigo! 
Sejam meu lar e trabalho 
protegidos de todo mal. 
Oh Único e Verdadeiro, 
rogo-te, concede-me 
uma experiência 
contigo! 
Para que pelo 
testemunho de minha 
vida, o Teu Nome seja 
engrandecido.  
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INSTRUMENTO DO CRIADOR. 

Oh Eterno, Rei 
Absoluto, eis-me aqui, 
diante do palácio de Tua 
glória, para Te servir e 
testificar da Tua 
benignidade. 

Esteja a minha mente 
aberta para a instrução 
da Tua verdade. 

Estejam os meus olhos 
atentos para se 
desviarem de todo mal. 

Estejam minhas mãos 
abertas para acudir um 
necessitado. 

Estejam meus lábios 
sempre prontos para 
consolar e edificar. 

Estejam meus pés longe 
dos caminhos da 
iniquidade. 

Estejam meus ouvidos 
dispostos a escutar em 
humildade. 

Esteja meu coração 
sempre tranquilo e 
dobrado à Tua vontade.  

Bendito sejas Tu, 
Eterno, pois Tu 
concedes oportunidade 
aos filhos dos homens de 
partilharem na 
realização da Teus 
planos. Amem. 
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FONTE DE LUZ. 

Resplendor e luminosidade provêm de Ti, Eterno, Autor 
da Vida e da Luz. Até mesmo o fogo, a brasa e calor 
seriam consumidos perante a Tua Glória, a e a Tua 
Majestade. 

Sol, lua e estrelas, fontes de luz contempladas pelos 
filhos dos homens: Que astro celeste se compararia ao 
que é iluminado pelo Teu profundo amor? Tu és Aquele 
que disse, a Luz veio a existir. E da Luz veio a chama, e 
da chama o calor, pelo Teu poder, e em razão de Ti. 

Que seja da Tua vontade, Eterno, Senhor do Universo, 
que haja luz na terra, e no coração dos homens, para que 
caminhem em retidão perante a Tua face. 

Que da Tua luz, irradie o amor. E que do amor, surja o 
perdão. E que do perdão, brote a esperança. E que dá 
esperança, se estabeleça o Teu Reino sobre todos os 
povos. 

Que se estabeleça sobre os enfermos o milagre do 
derramar do óleo da tua cura e do teu alento, como 
bálsamo que unta as feridas e cobre, com o Teu carinho, 
as mágoas e ofensas dos que foram feridos. 
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E que se acenda o fogo que consome toda a injustiça 
perante a Tua temível presença, e fulgure perante o 
caminho dos retos de coração, e dos puros de alma. 

E que o Teu perdão consuma as nossas transgressões e 
iniquidades, tal como a chama consome o óleo. E que se 
ilumine a verdade, para que possamos nos prostrar 
perante Ti, somente perante Ti, Senhor do Universo, e 
nossa única Fonte de luz. 
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A LUZ DO CRIADOR 

Que a luz que está perante o Eterno desça sobre mim, 
purificando meu corpo, minha mente e meu espírito. 

A Tua luz, oh Rei Incomparável, está à perante mim! 

Que a luz que vem da Aquele cujo Trono é exaltado 
envolva minha família e pessoas amadas, protegendo-os 
do mal. 

A Tua luz, oh Majestoso, protege a minha retaguarda! 

Que a luz que emana do Onipotente brilhe sobre o meu 
trabalho, afastando trevas e dificuldades. 

A Tua luz, oh Absoluto, está à minha destra! 

Que a luz que vem do Onisciente revele todos os perigos 
que estejam adiante do meu caminho. 

A Tua luz, oh Magnânimo, está à minha esquerda! 

Que a luz que surge do Onipresente emane amor, justiça, 
paz e prosperidade a todos os filhos dos homens. 

A Tua luz, oh Misericordioso, está acima de mim! 

Que a luz que descende do Senhor me seja por escudo 
contra toda forma de negatividade, cilada ou ataque. 
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A Tua luz, oh Glorioso, protege-me do que está abaixo! 

Que a luz que descende do Altíssimo ilumine meu 
coração, para que meus atos sejam retos, justos e 
verdadeiros. 

A Tua luz, oh Soberano, está ao meu redor! 

A luz do Todo-Poderoso me cerca, me cobre, me 
envolve, e me conduz à presença do Criador para todo o 
sempre.” 
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BÊNÇÃOS DO REI. 

Oh Rei do Universo, de 
dia clamarei por Ti, e de 
noite buscarei Tua face. 
Envia-me Tua bênção, 
oh Rei Altíssimo, e este 
dia será repleto de 
júbilo. 
Envia-me Tua bênção, 
oh Rei Exaltado, e 
haverá harmonia em 
meu lar. 
Envia-me Tua bênção, 
oh Rei dos Exércitos, 
todo mal se afastará de 
meus caminhos. 
Envia-Me Tua bênção, 
oh Rei Benevolente, e 
em minhas mãos haverá 
abundância. 
Envia-Me Tua bênção, 
oh Rei da Sabedoria, e 
agirei em prudência e 
inteligência. 

Envia-Me Tua bênção, 
oh Rei da Vida, e serei 
curado de minhas dores. 
Envia-Me Tua bênção, 
oh Rei Poderoso, e terei 
forças para prosseguir. 
Envia-Me Tua bênção, 
oh Rei Misericordioso, e 
proclamarei o Teu 
perdão. 
Envia-Me Tua bênção, 
oh Rei Eterno, e 
habitarei em Teus átrios. 
Oh Rei do Universo, de 
noite repousarei em Ti, e 
de dia contemplarei 
Tuas maravilhas. 
Bendito és Tu, Eterno, 
continuamente, de 
eternidade em 
eternidade!
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PRESENÇA DO CRIADOR. 

 Oh Excelso e Incomparável Criador, fonte de 
tranquilidade é a Tua palavra. 

Em Tua presença, há alívio para meus fardos, e descanso 
de todo infortúnio. 

Perante Ti, nada importa, pois diante de Tua face, toda 
preocupação se esvai.  

Alento para o fatigado é a brisa de Teu sopro, sereno 
sobre o rosto dos justos. 

Acaso há treva que Tua luz não possa dissipar? 
Escuridão que não fuja de Ti? 

Oh Altíssimo e Inigualável Senhor, seja-me sempre o 
Teu repouso por morada. 

E deleitar-me-ei em Teus caminhos, por toda eternidade. 
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CONFIANÇA NO ETERNO. 

Oh Altíssimo, Todo-Poderoso, só Tu és Rei absoluto, e 
digno do meu amor, fidelidade e devoção. Tu és Aquele 
que governa dias e semanas, e que reina soberano sobre 
todas as circunstâncias. 

Com humildade e esperança, venho rogar-te, pois és 
abundantemente misericordioso: Brilha a luz do Teu 
favor sobre a face de teu servo. 

Tu que és o Supridor dos justos, zela por meu sustento, 
e não permitas que me falte capacidade de prover para 
meu lar, nem para as necessidades daqueles que amo. 

Tu que és a Fonte da Vida, sopra vitalidade sobre meus 
órgãos, juntas, ossos e sobre meu sangue, e que eu tenha 
alento e encontre repouso de toda enfermidade. 

Tu que és Rocha e Segurança, protege, guarda e recobre 
da tua proteção o meu lar, a minha vida e as vidas 
daqueles que me são preciosos. 

Tu que és por Guarda para os retos, livra-me das 
adversidades, salva-me da ruína e dos planos daqueles 
que desejam o meu mal. 
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Tu que és Fundação sólida para os que em ti confiam, 
suporta as minhas angústias, apoia-me em minhas 
fraquezas, e sustenta-me pela Tua destra. 

Tu que firmas a Paz, concede que haja tranquilidade em 
minhas veredas, harmonia em meu trabalho, e quietude 
em minha mente. 

Tu que criaste todas as coisas, renova em mim tudo 
aquilo que precisa ser transformado, para que o meu 
caminho seja segundo a Tua vontade. 

Tu que tens os tempos em tuas mãos, estabelece, 
segundo Tua vontade, dias bons e serenos, e repletos de 
todo bem. 

Bendito é o Eterno, o Senhor de todas as coisas. Aquele 
que supre os seus servos, e a quem louvo em contínua e 
profunda gratidão.  
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PROTEÇÃO, UNIÃO E PROSPERIDADE 
PARA A FAMÍLIA. 

Amado Criador, invocamos o Teu Nome sobre esta 
casa. 

Cerca nossa família da Tua proteção, e afasta deles o 
mal. 

Torna toda discórdia em harmonia, e toda ira em amor. 

Haja entre nós união, e que em Ti sejamos fortalecidos. 

Sustenta-nos sempre juntos, durante toda a tribulação. 

Sê Tu a nossa alegria, e Tua fidelidade o nosso 
testemunho. 

Dá-nos sabedoria, e conduze-nos sempre em Tua luz. 

Prospera nossa descendência, e abençoa-nos em 
plenitude. 

Seja a nossa semente consagrada ao Teu serviço 
eternamente. 

Pois Tu és nosso Pai, nosso Escudo, e nosso Senhor! 
Ame
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ORAÇÃO PELA SEMANA.

 Oh Eterno, Senhor do Tempo, abençoa-me os dias 
desta semana; 

Oh Onipotente, Senhor Inabalável, fortalece-me diante 
das adversidades; 

Oh Misericordioso, Senhor Compassivo, perdoa-me os 
tropeços e falhas; 

Oh Onipresente, Senhor Incomparável, acompanha-me 
todos os passos; 

Oh Altíssimo, Senhor Absoluto, protege-me e traze-me 
para junto de Ti; 

Oh Onisciente, Senhor da Verdade, capacita-me a agir 
em sabedoria; 

Oh Soberano, Único Senhor, conduze-me por teus 
caminhos e veredas.
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O Credo Monoteísta 

1. O Eterno. 

Cremos exclusivamente no Eterno, que é Único, 
Indivisível, Perfeito, Onisciente, Onipotente, 
Onipresente, e Absoluto. 

Ele não possui nem faz uso de intermediários, 
mediadores ou inimigos. 

2. A Lei Natural. 

Cremos que o ser humano já possui inscrito na tábua de 
seu coração a essência da Lei Natural. Essa lei compõe 
aquilo que é universalmente reconhecido pelo homem 
como um código de conduta aceitável. 

Essa lei é chamada por alguns de “Lei de Noa’h (Noé)”, 
por outros de “Consciência Universal”. Seja qual for o 
nome dado a esse conjunto, entendemos que a 
transgressão a essas leis é grave, e pode levar à perda da 
vida eterna. 

3. A Aliança. 

Cremos que o Eterno se relaciona com o ser humano 
através de alianças, tanto hoje quanto nos tempos 
antigos. 
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Da mesma forma que ocorreu na Bíblia, o 
relacionamento com o Eterno ocorre hoje, pois o Eterno 
não muda. Assim como nos tempos bíblicos, qualquer 
pessoa pode fazer uma aliança com o Criador. 

4. A Bíblia Monoteísta. 

Os Monoteístas têm por Bíblia os livros selecionados 
pelos sacerdotes israelitas, antes da destruição do 
Templo de Jerusalém. 

A Bíblia Monoteísta não é outra senão primeira Bíblia 
que surgiu na humanidade, e é a única que foi escrita por 
monoteísta, contendo valores monoteístas totalmente 
monoteístas, e para um público exclusivamente 
monoteísta. A saber, a Escritura que é chamada de 
Tanakh pelo povo judeu, e Antigo Testamento pelos 
cristãos. 

Ela é fonte de instrução para o amadurecimento 
espiritual de todos os homens, e traz as lições 
fundamentais do Monoteísmo tal como profetizado em 
Zc. 8:23. 

Não cremos nos demais livros das Bíblias cristãs 
(católica ou protestante) por entender que não estão 
alinhadas com os fundamentos do Monoteísmo, e por 
terem sido escritas e/ou escolhidas por pessoas que não 
foram essencialmente monoteístas. 
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Para isso, é importante compreender a Bíblia em seu 
contexto original para que a essência seja aplicada à 
realidade de cada pessoa, lugar e época. 

5. Escritura Pessoal. 

Cremos ainda na importância de que cada Monoteísta 
registre suas experiências de sua aliança com o Criador. 
Assim sendo, cada Monoteísta deve ter também sua 
Escritura Pessoal, que será patrimônio de sua família, e 
daqueles com quem compartilhar. 

Isso também servirá de registro para inspirar a fé das 
gerações vindouras, exatamente como nos tempos 
bíblicos. 

6. Israel. 

Cremos que Israel foi escolhido para uma aliança 
coletiva, para servir de modelo de uma sociedade justa. 
Nesse sentido, dizemos que Israel é povo eleito. 
Rejeitamos, contudo, a ideia de uma superioridade racial 
ou espiritual da parte dos judeus, e entendemos que 
individualmente todos somos iguais perante o Criador. 

Cremos ainda que cada Monoteísta é livre para seguir 
costumes e cultura israelita, pois tais coisas não 
compõem a essência dos ensinamentos do Eterno. 
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7. Os Sete Pilares. 

Cremos nos Sete Pilares do Monoteísmo Bíblico como 
sete funções essenciais para todo aquele que deseja ir 
além de ser tão somente criatura, mas também deseja se 
tornar um servo do Criador. 

8. A Justiça e a Misericórdia. 

Cremos na justiça do Eterno, exercendo misericórdia e 
juízo segundo Sua infinita sabedoria. Cremos que o 
Universo foi criado com um princípio fundamental de 
que há um retorno para tudo o que fazemos. 

9. A Vida após a Morte. 

Cremos na vida após a morte, sem dogmatismos, pois 
temos unicamente vislumbres da sublime realidade. 

Cremos, contudo, que o foco da vida espiritual deve ser 
no hoje, e nos tempos atuais. O excesso de foco nas 
coisas vindouras, que são misteriosas porque o Eterno 
assim o quis, podem ser prejudiciais, se não houver 
preocupação com o hoje. 

10. O Eterno fala. 

Cremos na que o Eterno fala diariamente conosco, 
através da meditação nas Escrituras, da nossa 
consciência, de sonhos proféticos, ou do conselho de 
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pessoas sábias e justas. O homem deve exercitar sua fé 
de modo a aprender a ouvir a voz do Criador. 

11. O Caminho do Meio. 

Cremos na importância de buscar viver uma vida 
íntegra, e pautada no caminho da moderação, buscando 
trabalhar fraquezas, radicalismos e excessos. 

12. Imperfeição e Domínio Próprio. 

Cremos que o ser humano é imperfeito, e dependente da 
graça e do perdão do Criador, e que o pecador perdoado 
deve se esforçar para viver uma vida o mais reta 
possível, valorizando assim o perdão do Eterno, e 
exercendo domínio sobre sua inclinação ao mal. 

13. O Foco em Si. 

Cremos que o foco da vida espiritual do homem deve se 
dar em sua própria transformação interior, evitando 
julgar o próximo, e esforçando-se para ser melhor em 
todas as áreas de sua vida. 

Cremos na ação do Espírito do Eterno, o Seu Sopro, 
capacitando o homem a viver em obediência a Ele. 
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14. O Serviço. 

Cremos na importância de prestar serviço litúrgico ao 
Criador, segundo o costume da terra. Entendemos no 
Pentateuco o Eterno ordenou os israelitas a prestarem 
culto segundo o seu costume. Isso ocorreu para que 
pudessem manter seu foco no Criador. 

O serviço ao Criador não é realizado por necessidade 
dEle, mas sim pela nossa necessidade de conexão. 
Ignorar essa necessidade é negar nossa própria 
humanidade. Semelhantemente, a liturgia deve ser 
dinâmica, convidativa e jamais pesada ou enfadonha. 

15. A Lei do Senhor. 

Cremos que Israel recebeu a Lei do Senhor – chamada 
de Torá – contendo os padrões morais e espirituais 
esperados para a comunidade israelita. Essa lei não pode 
ser abolida, suprimida ou negada. Pelo contrário, é fonte 
de ensinamento para toda a humanidade. 

Entendemos ainda que essa lei possui uma roupagem 
que era adequada à realidade dos israelitas. Dessa 
forma, o Monoteísta deve olhar para a essência da Lei 
do Senhor, e aplicá-la a si de acordo com sua própria 
realidade social, cultural e momentânea. 
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16. Vida Diária. 

Cremos que a Bíblia Monoteísta (Tanakh) ensina que o 
Eterno deseja se envolver conosco em nosso cotidiano. 
Cremos que Ele se faz presente em todos os aspectos de 
nossas vidas, tais como em nossa alimentação, nossos 
anseios diários, nossas celebrações e festividades, assim 
como em nossas angústias. 

É, portanto, dever do Monoteísta buscar envolver-se 
cada vez mais com o Criador e buscar sua presença em 
todas as áreas de sua vida. 

17. A Comunidade e o Indivíduo. 

O Monoteísta deve, na medida do que pode, abrir suas 
portas para estudar, orar e se reunir com familiares, 
vizinhos e qualquer pessoa que deseje se achegar ao 
Criador. 

Contudo, deve ao mesmo tempo ser independente em 
seu relacionamento com o Criador. A busca de fontes de 
instrução, de apoio ou convívio social, é importante, 
mas o seu relacionamento com o Criador deve ser 
pautado em sua aliança pessoal, sem jamais depender de 
terceiros, para que não deixe de ser livre. 

 



Livro de Orações Monoteístas 

87 
 

18. Glória somente a Ele. 

Cremos na importância de uma vida bíblica, sem 
denominações ou estruturas que glorifiquem seres 
humanos, pois tais vaidades afastam o homem de seu 
foco no Criador. Toda glória deve ser dada 
exclusivamente a Ele. 
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