Orações que os demônios detestam
Durante os exorcismos, o maligno foi forçado, pelo poder do Senhor e da Virgem
Santíssima, a dizer quais são os demônios mais poderosos e quais são as orações que eles
não suportam, que os fazem perder o poder e que nos libertam das enfermidades e de suas
mãos. Para comprovar os fatos verificou-se que os possuídos por tais demônios durante os
exorcismos realizados, se enraiveciam durante a recitação de tais orações. Por isso, é muito
bom que as pessoas interessadas (e os seus familiares), combatam os espíritos malignos
com a específica oração que os demônios não suportam e perdem suas forças, como é
proposto no esquema que segue abaixo:

Oração a São Miguel
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede vós o nosso escudo e proteção
contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e
vós, príncipe da milícia celeste, pelo Divino Poder, precipitai no inferno a satanás e a todos
os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja!
Não suportam a oração a São Miguel:
ASMOD: demônio do ódio
ALBATROS: demônio dos males da garganta e do tórax
AROK: demônio que faz as pessoas se tornarem loucas
ALZUS: demônio das doenças nas articulações
AJROL: demônio das dores e problemas na nuca
ELVAROTH: demônio das dores e problemas nos músculos
ELAMDOR: demônio dos truques e enganos
EMAUS: demônio das dores e problemas no tornozelo
ILBAROL: demônio do nervo ciático
LÚCIFER: chefe de todos os demônios
TUBEROCH: demônio das dores nos ombros

Oração a São José
A vós recorremos, ó Bem-Aventurado São José, em nossas tribulações e depois de
termos implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos
também a vossa proteção. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem
Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes para com o Menino Jesus,
ardentemente suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo
conquistou com o seu sangue e nos assistais em nossas necessidades com o vosso auxílio
e poder.
Protegei, ó guarda providentíssimo da Sagrada Família, a raça eleita de Jesus Cristo.
Afastai para longe de nós, ó Pai Amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto
do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas e assim como
outrora salvastes da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei
agora a Santa Igreja de Deus das ciladas dos seus inimigos e de toda a adversidade.
Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo
e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e
obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém!
Não suportam a oração a São José:
ASMODEO: demônio do sexo, da impureza, da AIDS e da sífilis
AFRAGOL: demônio da discórdia entre marido e mulher
ALDRESS: demônio da tireóide
ALFAROTH: demônio das dores nas vísceras e nos intestinos
ASTRAROM: demônio do sucesso e que faz se tornar rico
AROTH: demônio das dores e males na coluna
ALMINGO: demônio do fundo da coluna
ALFAT: demônio dos problemas e dores no fígado
ALMAR: demônio dos problemas e dores nos tendões
ANATROS: demônio dos nervos dos pés
EMOL: demônio dos problemas da garganta
EMADOR: demônio da rótula
ELCHEMER: demônio dos problemas da pele
IMADOR: demônio dos problemas dos nervos do corpo
MIVAR: demônio da tuberculose
ULVAR: demônio dos problemas no útero com fibroma e da barriga
UTERH: demônio dos problemas nos quadris

ZAIS: demônio das infecções
ZELCOL: demônio dos problemas no osso cervical

Oração para destruir e enfraquecer todo malefício e força diabólica
Ó Pai Celeste, te amo, te louvo e te adoro. Agradeço-te por ter-me enviado o teu Filho Jesus que venceu
o pecado e a morte para a minha salvação. Agradeço-te por ter-me dado o Espírito Santo, que me dá força,
que me guia e me conduz à plenitude da vida. Agradeço-te por Maria, minha Mãe Celeste, que intercede com
os Anjos e os Santos por mim.
Ó Senhor Jesus Cristo, eu me prostro aos pés da tua cruz e peço-te de cobrir-me com teu preciosíssimo
sangue que jorrou do teu Sacratíssimo Coração e das tuas santíssimas chagas. Lava-me, ó meu Jesus, na
água viva que brota do teu Coração. Senhor Jesus, peço-te de circundar-me com a tua santa luz.
Pai Celeste, faz com que a água santa do meu batismo, reflua atrás no tempo, através das gerações
maternas e paternas, afim de que toda a minha família seja purificada e libertada de satanás e do pecado.
Prostrado diante de ti, ó Pai, peço-te perdão para mim mesmo, para os meus parentes, para os meus
antepassados, por causa de cada invocação de poder que os colocaram contra ti ou que não tenha dado uma
verdadeira honra ao nome santo de Jesus Cristo.
No santo nome de Jesus, eu reclamo agora, qualquer que seja a minha propriedade física ou espiritual
que foi colocada sobre a jurisdição de satanás, para colocá-la de volta sob o Senhorio de Jesus Cristo. Pelo
poder do teu Espírito Santo, revela-me ó Pai, cada pessoa que eu tenho necessidade de perdoar e cada área
de pecado não confessado. Revela-me, ó Pai, aquelas partes da minha vida que deram a satanás a
possibilidade de introduzir-se na minha vida.
Ó Pai, eu te dou toda falta de perdão. Eu te entrego todos os meus pecados. Entrego-te todos aqueles
caminhos do qual satanás se apossou na minha vida. Obrigado pelo teu perdão e pelo teu amor. Senhor
Jesus, no teu santo Nome, eu aprisiono todos os espíritos do ar, da água, da terra, os que estão debaixo da
terra e os do mundo infernal.
Aprisiono também, no nome de Jesus Cristo, todos os emissários do comando geral satânico e clamo o
preciosíssimo sangue de Jesus sobre o ar, sobre a atmosfera, sobre a água, sobre aterra e sobre os seus
frutos. Ordeno de andarem diretamente até Jesus, sem nenhum tipo de manifestação e sem causar danos nem
a mim e nem nenhuma outra pessoa de modo que Jesus possa dispor de mim segundo a sua santa vontade.
No nome santo de Jesus, eu rompo e desfaço toda maldição, mau-olhado, feitiçarias, encantamentos,
armadilhas, mentiras, obstáculos, traições, desvios, influências espirituais, presságios e desejos diabólicos,
segredos hereditários conhecidos e desconhecidos e qualquer que seja a disfunção e doença derivadas de
qualquer origem, inclusive as minhas culpas e os meus pecados.
No nome de Jesus, eu esmago as transmissões de todo voto satânico, vínculo, ligação espiritual e
trabalho infernal. No nome de Jesus, eu esmago e desfaço todas as ligações e os seus efeitos com astrólogos,
adivinhos, clarividentes, médiuns, curandeiros que operam com bola de cristal, leitura das mãos,
pranoterapeutas, movimento da Nova Era, práticas de reiki e seicho-no-ie, operadores do oculto e de folhas de
chá, cartas e tarôs, operadores psíquicos, cultos satânicos e espíritos guias, magos, bruxas e operadores
vodus.

No nome de Jesus, eu desfaço todos os efeitos de participação em encontros mediúnicos e espíritas,
horóscopos, escritura automática, preparações ocultas de qualquer espécie e de qualquer forma de veneração
que não oferece uma verdadeira honra e adoração a Jesus Cristo. “Eis o Deus que me salva, tenho confiança
e nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor, e ele foi o meu salvador.” (Is 12,2). Amém, aleluia,
amém!

Não suportam a Oração para destruir e enfraquecer todo malefício e força diabólica:
AMACCRAK: demônio da telepatia
AMAMMAR: demônio do incesto
ALTTAR: demônio da escritura automática
ANTICHOS: demônio da hipertensão da qual não se conhece a causa
ANTROPOLINUS: demônio da doença dos anéis da coluna vertebral
ARABAT: demônio do condicionamento
BAUDAS: demônio dos problemas do paladar
ELBAROTH: demônio dos ossos dos dedos
ILMON: demônio dos brônquios e dos pulmões
INDRUS: demônio da oligosperma
INFASTAL: demônio da doença celíaca
MAROBAL: demônio da mediunidade e dos médiuns
NIPPLAN: demônio do Lúpus eritematoso
ULVAVVAR: demônio da pranoterapia

Oração a Nossa Senhora libertadora dos flagelos
Ó Nossa Senhora libertadora dos flagelos, nós nos lançamos aos vossos pés com o
coração cheio de amargura e de confiança no vosso auxílio. Somos pecadores sim, mas
filhos vossos. Após termos deixado a casa do Pai, fomos conduzidos pela soberba ilusão de
construir um mundo feliz sem Deus e contra Deus. O maligno inspirou ao homem este ímpio
propósito e o homem o levou adiante com blasfêmias constante. Mas agora, este mundo,
distante de Deus e cheio pecados cai sobre nós e nos esmaga.
Não temos a coragem de nos apresentarmos diante de Deus, que com nossas
ingratidões o abandonamos e o seu amor desprezamos, rejeitando assim a sua misericórdia.
Por isso, recorremos a vós, nossa Mãe terníssima, Advogada nossa, com a consciência de
termos pecado contra o céu e contra a terra, e com firme propósito de nos afastarmos do
mal, para encontrarmos na oração e na penitência o caminho da conversão que conduz a
Deus.

Liberta-nos, por isso, ó segura esperança dos Cristãos, liberta-nos de todo flagelo,
afasta a cólera divina das nossas casas, da nossa Pátria, do mundo inteiro.Nós por todas as
nossas necessidades nos entregamos ao vosso Coração Imaculado, no qual procuramos
refúgio nas duras horas de expiação, força nas horas de tremenda purificação, certeza no
triunfo do vosso Filho Divino, que na cruz temos a arma da nossa luta e da nossa vitória e a
coroa da nossa felicidade. Amém!

Ao Senhor Jesus
Ó Jesus Salvador, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo, que com o
sacrifício da cruz nos redimistes e destruístes o poder de satanás, eu vos peço de libertarme de toda presença maléfica e de toda influência maligna. Eu vos peço no vosso nome,
peço-vos pelas vossas santas chagas, peço-vos pela vossa santa cruz, peço-vos pela
intercessão de Maria, a Imaculada Conceição e Virgem Dolorosa. O sangue e a água que
jorraram do vosso lado, desçam sobre mim para purificar-me, libertar-me e curar-me. Amém!

Liberta-me do mal
Senhor Jesus, se algum mal foi feito sobre mim, sobre a minha alma, sobre o meu
corpo, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, com o teu poder, pela vossa
misericórdia, pelo vosso divino querer, faz com que eu deste momento em diante, possa
retornar em plena graça, em completa saúde e em perfeita união com o querer da
Santíssima Trindade. Eu vos peço, ó Jesus, pelos vossos méritos, pelo vosso sangue
precioso derramado sobre a cruz, pelas dores da Virgem Mãe e pela intercessão do
Patriarca São José e para glória da Santíssima Trindade. Amém!
Não suportam esta oração:
AFFRADOR: demônio da telassemia
ARMADOS: demônio da steatosi hepática
ELIOS: demônio dos Ictus
HURIELH: demônio de uma parte do intestino
INDOOR: demônio da artrite reumática
INGAGAS: demônio da úlcera gástrica
ILDADON: demônio da sinusite
MAUSTAFAT: demônio da obesidade

MIASTON: demônio da colite ulcerosa e aspártica
ODAR: demônio dos meniscos
ÚDDADAS: demônio das verrugas
UGLADAS: demônio do glaucoma
USACH: demônio da diabete no sangue
ABABAAS: demônio da iposomia

Seqüência ao Espírito Santo
Vinde, Santo Espírito, e mandai do céu um raio de Vossa luz. Vinde, Pai dos pobres,
vinde, ó distribuidor dos bens, vinde, ó luz dos corações.Vinde,Consolador ótimo, doce
Hóspede e suave alegria das almas.
Vinde aliviar-lhes os trabalhos, temperar-lhes os ardores e enxugar-lhes as lágrimas.
Oh!
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Sem a Vossa graça nada há no homem, nada que se possa dizer inocente.
Lavai, pois, o que em nós é sórdido regai; o que é seco, sarai o que está ferido.
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Concedei aos Vossos servos, que em Vós confiam, o centenário dos Vossos dons. Dai-lhes
o mérito da virtude, o dom da graça final e o glorioso prêmio dos prazeres eternos. Amém.
Aleluia.
Não suportam esta oração:
EMADUS: demônio da ruína econômica.
LEGIONE e LEVAIER: demônio das feitiçarias, também não suportam o canto Vinde, Espírito de Deus

Coroa a Deus Pai
Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice!
Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. (MT 26,39)
Pai Nosso, Ave Maria e Glória
Aba!(Pai!) Tudo te é possível; afasta de mim este cálice!
Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. (Mc 14,36)

Pai Nosso, Ave Maria e Glória
Pai, se queres, afasta de mim este cálice!
Todavia não seja feita a minha, mas tua vontade.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória
Não suportam esta oração:
AURAS: demônio da paralisia
UTRALIL: demônio dos litígios judiciários

Não suportam a Santa Missa:
ALBAMAMMAN: demônio que não faz entrar nas Igrejas
ALVAR: demônio do álcool e da embriagues
ULBADOR: demônio dos problemas e dores nas coxas

Não suportam a oração do Credo
ALMARENGO: demônio das adivinhações
AMATRON: demônio dos problemas nos brônquios
ASTAROTH: demônio dos problemas e dores nos olhos
BELZEBUL: demônio da discórdia

Não suportam a reza do rosário
ALFAGOR: demônio que causa problemas nos rins
ALKAR: demônio dos problemas das dobraduras nos joelhos
AMICOL: demônio da insônia
ARAVAT: demônio que causa alergias
AUAN: demônio da falência e de todas as espécies econômicas
BENTLAN: demônio dos problemas no cérebro
BULGAR: demônio que causa a hepatite
Demônio do suicídio
ELVAR: demônio que não faz estudar
ELVADOS: demônio dos cistos no ovário
ELVADOS: demônio dos problemas nas panturrilhas
EVAUS: demônio das obsessões
ILDROK: demônio das febres aos quais não se conhece a causa
ILVASTOR: demônio da carne, da fornicação
LULUS: demônio dos tiques e dos distúrbios acompanhados com vulgaridades e blasfêmias
MATRUS: demônio das doenças nos filamentos do cérebro
NUBILAR: demônio do mal de ALZHEIMER

OLMAR: demônio das doenças na caixa torácica
PASSIONASS: demônio do exaurimento nervoso
TENEBROS: demônio dos problemas na cabeça
UBADAS: demônio do mal de PARKINSON
ULDERIC: demônio das doenças nas ligaduras dos nervos
ULDERIG: demônio do rancor
UNER: demônio dos problemas no cabelo
UNGIADOR: demônio da gastrite
VANTUS: demônio da malária
ZEUR: demônio dos problemas e dores nos dedos
ZEUS: demônio da mente e problemas mentais

Não suportam a oração da Salve Rainha:
ARATOS: demônio que causa o desconforto
ELVARIST: demônio dos problemas nas cordas vocais

Não suportam o terço da Misericórdia:
ALAMAGAS: demônio das úlceras
ANDRAPOS: demônio das doenças nos intestinos
ENDIOR: demônio dos eczemas
TARTANASS: demônio da homeopatia

Não suportam a oração a Maria contra as invasões diabólicas:
ALBADRAS: demônio das hérnias
ALLAB: demônio que faz as pessoas se drogarem impedindo a sua libertação
ALVADOR: (demônio da lepra), não suporta o rosário e a santa comunhão
ANGRADAR: (demônio que não faz encontrar um emprego), não suporta a consagração a Maria Santíssima e
a São José
AULTALDAN: (demônio da depressão), não suporta o Magnificat (Lc1, 47-55) e a oração a Nossa Senhora
roda dos montes
GRADALAN: (demônio da esterilidade masculina e feminina), não suporta a Consagração a São José e a
consagração a Maria.
IDRATAN: (demônio que causa os acidentes nas estradas e ruas), não suporta a oração a São Cristovão
IGGIAR: (demônio que coloca vozes na mente das pessoas, perturbando-as), não suporta o terço de Nossa
Senhora das dores.
CIMARASTAL: (demônio que induz ao lesbianismo), não suporta a oração das 12 estrelas de Maria e a oração
a Medalha Milagrosa
DRINDILLON: (demônio das hemorróidas), não suporta a oração das sete ofertas do preciosíssimo sangue de
Jesus.
IMASTOLANGORLSH: (demônio que perturba o ciclo menstrual), não suporta a Consagração à Divina
Vontade.

INDON: (demônio da epilepsia), não suporta a Oração ao Preciosíssimo Sangue e a oração a Santa Gemma
Galgani
JANADAR: (demônio do olhar das pessoas maldosas), não suporta a oração a São Raimundo Nonato e a
oração a Santo Elpídio
LAMAFAGAR: (demônio que faz as pessoas terem medo da água dos rios, lagos e mares), não suporta a
novena ao Espírito Santo
MADAGASCALH: (demônio das córneas), não suportam a oração a Santa Luzia e o rosário de Santa Rita de
Cássia
MASSALANDANH: (demônio que causa a menopausa precoce), não suporta a oração a Nossa Senhora da
Saúde, a novena a Santa Ana e a oração a Santa Amália
MATTADATTAR: (demônio que é invocado nas missas negras para impedir a libertação das pessoas
enfeitiçadas e possuídas), não suportam a oração das Pias súplicas a São José

Não suportam as vésperas:
CUMAR: demônio da taquicardia e do infarto
ELCHIOR: demônio da amigdalite, tonsilite
ILCOR: demônio do útero
OLMAR: demônio das trompas
RATAFAGLANS: demônio das enzimas do coração
RUGATTH: demônio das nádegas

Não suportam a oração de libertação a Jesus:
ELCUR: demônio da psoríase
RENUS: demônio dos reumatismos
ULCAR: demônio do melanoma
ULFAS: demônio das ligaduras dos ovários

Oração a Augusta Rainha dos Anjos
Augusta Rainha dos céus e Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio, recebestes
de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de satanás, humildemente vos rogamos
que envieis as legiões celestes, para que, às vossas ordens, persigam os infernais espíritos,
combatendo-os por toda a parte, confundam a sua audácia e os precipitem no abismo.
Ó Excelsa Mãe de Deus, enviai também São Miguel arcanjo, o invencível chefe dos
exércitos do Senhor, na luta contra os emissários do inferno entre os homens. Destruindo os
planos dos ímpios e humilhando todos aqueles que querem o mal. Obtenha para eles a
graça do arrependimento e da conversão, afim de que dêem honra ao Deus vivo, Uno e
Trino e a vós.
Ó nossa Poderosa protetora, por meio dos resplandecentes espíritos celestes, protegei
por toda a terra as Igrejas, os lugares sagrados, e especialmente, o Santíssimo Sacramento

do Altar. Impedi toda profanação e toda destruição. Os anjos estão a cada instante na
espera de vossas ordens e ardem de um desejo em escutá-las.
Ó Mãe Celeste, protegei enfim também as nossas casas e os nossos lares das insidias
do inimigo infernal. Fazei que os santos anjos habitem sempre nelas e nos tragam as
bênçãos do Altíssimo. Quem como Deus? Quem como vós, ó Maria? Vós sois a Rainha dos
Anjos e a vencedora de satanás. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a
nossa esperança!Ó Mãe de Deus, enviai os santos Anjos, para nos defender e repelir para
longe de nós o cruel inimigo. Santos Anjos e Arcanjos, defendei-nos e protegei-nos. Amém!

Não suportam a Oração a Augusta Rainha dos Anjos:
QUAR: demônio da bulimia nervosa, que leva as pessoas a comer sempre
RIPATAL: demônio dos cálculos na bexiga
VIRTUL: demônio da surdez

Coroa a Santo Antônio
Não suportam esta oração:
RUATH: demônio dos músculos do pescoço e das costas
TINOS: demônio do herpes
Oh, escutai, ó amado santo,
Por amor de Deus Menino
As minhas preces e o meu canto
Que eu exponho a vós tão perto

I Estrofe
Salve, ó lírio imaculado
Santo Antônio abençoado
Eu me arrependo dos meus pecados
Eu de vós a graça espero
(se repete 10 vezes)
Glória ao Pai...
Oh, escutai...
II Estrofe
Santo Antônio meu beato
Pura gema de esplendor
Do Menino Deus que está ao seu lado
Obtenha-me o favor
(se repete 10 vezes)
Glória ao Pai...

Oh, escutai...
III Estrofe
De celestes graças cheias
As vossas mãos vós nos mostrais
Oh, suavizai as minhas penas
Querido santo não tardeis!
(se repete 10 vezes)
Glória ao Pai...
Oh, escutai...
IV Estrofe
Pelo Menino tão formoso
Que vos sorri e vos acaricia
Oh, mudai vós piedoso
Os meus prantos em doçuras
(se repete 10 vezes)
Glória ao Pai...
Oh, escutai...
V Estrofe
Sois o pai dos órfãos
À nossa prece estais atento
Dais o pão aos mais pobres
Acorreis aos meus lamentos
(se repete 10 vezes)
Glória ao Pai...
Oh, escutai...
Conclusão
Oh, rezai, ó Santo Antônio
E obtenha-nos portanto
Que sejamos dignos de obtermos
Aquilo que com nossas orações
Pedimos ao bom Jesus
Daqui deste exílio

Oremos: Manso e clementíssimo Deus, que com esplendor de contínuos milagres

glorificastes Santo Antônio, vosso confessor, concedei-nos benignamente, que por sua
intercessão obtenhamos sempre aquelas graças que agora vos pedimos pelos seus méritos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!

Oração à chaga do ombro de Nosso Senhor e a Virgem Imaculada

Diletíssimo Senhor Jesus Cristo, manso Cordeiro de Deus, eu pobre pecador, adoro e
venero a vossa Santíssima chaga que recebestes nos ombros ao carregar a pesada cruz
rumo ao calvário, na qual ficaram descobertos três sacratíssimos ossos, causando neles
uma imensa dor. Suplico-vos pelos méritos destas chagas terdes misericórdia de mim,
concedendo-me o perdão de todos os meus pecados, sejam mortais ou veniais, e de
assistir-me na hora da morte conduzindo-me ao vosso reino bendito. Amém.
Eterno e Divino Pai, nós vos adoramos profundamente e com todo coração vos
agradecemos por aquele infinito poder com o qual preservaste Maria Santíssima, vossa
diletíssima filha, do pecado original.

Não suporta esta oração:
VIACASTROL: demônio que leva os homens ao homossexualismo, não suporta estas orações e perde poder.

Glória ao Pai
Seja bendita a santa, puríssima e Imaculada conceição da Bem-Aventurada Virgem
Maria, Mãe de Deus
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós!
Eterno e Divino Filho, nós vos adoramos profundamente e com todo coração vos
agradecemos por aquela infinita sabedoria com o qual preservaste Maria Santíssima, vossa
dulcíssima Mãe, do pecado original.
Glória ao Pai
Seja bendita a santa, puríssima e Imaculada conceição da Bem-Aventurada Virgem
Maria, Mãe de Deus
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós!
Eterno e Divino Espírito Santo, nós vos adoramos profundamente e com todo coração vos
agradecemos por aquele infinito amor com o qual preservaste Maria Santíssima, vossa diletíssima
Esposa, do pecado original.
Glória ao Pai
Seja bendita a santa, puríssima e Imaculada conceição da Bem-Aventurada Virgem
Maria, Mãe de Deus
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós!

Outras orações:
ABABAAS: demônio da iposomia, não suporta o rosário e a oração Liberta-me do mal.
ABRADOL: demônio das feridas e chagas que não se consegue a cura. Não suporta a oração a São Lázaro.
ABRAGAL: demônio da incerteza, não suporta a oração a Santo Estevão
ADRATAN: demônio que faz esquecer as coisas, não suporta a oração a Santa Inês.
AGADAR: demônio da rinite, não suporta a oração a São Mauro, abade
AGRATTALAN: demônio da embolia, não suporta a Coroa ao Preciosíssimo Sangue de Jesus
AGRIL: demônio que leva as moças para o caminho da perdição e do mal, não suporta a oração a Santa
Reparata
ALADIN: demônio do mutismo, não suporta a oração a São Biagio
ALBAROTH: demônio do estômago, não suporta a oração a São José, a oração a São Miguel e o santo rosário
ALFABROS: demônio do cansaço, não suporta a oração ao Espírito Santo.
ALFAGATTAN: demônio que perturba as pessoas que foram consagradas por outras a satanás e que querem
se libertar, não suporta a oração a São Nilo.
ALFALANGHON: demônio que leva a cometer pedofilia, não suporta a Trezena de Santo Antônio e a oração
ao Menino Jesus.
ALLOS: demônio das deformações ósseas, não suporta a Consagração a Jesus Sacramentado.
AULTALDAN: demônio da depressão, não suporta o magníficat e oração a Nossa Senhora da roda dos montes
ASTRAFALGON: demônio da impaciência, não suporta a oração a São Leopoldo Mandic
ALMAS CONDENADAS: não suportam a oração Dai-lhes Senhor o Eterno descanso.
GIUGIUL: demônio da miopia, não suporta a oração Santo Anjo do Senhor
IGOR: demônio que faz sempre ser deixado pelo noivo ou pela noiva, não suporta a oração da Salve Rainha, a
Coroa das 12 estrelas de Maria e a Súplica a Maria.
GIANCAR: demônio que faz ter um terrível medo da morte, não suporta a oração a São Martinho, a oração a
São Jorge e a oração a São Carlos Borromeo.
IGHOR: demônio do ódio dos filhos contra as mães, não suporta a Consagração aos Corações de Jesus e de
Maria.
HILGORGH: demônio do ódio das mães pelos filhos, não suporta o rosário e a oração de arrependimento.
IARAN: demônio que leva as mulheres a cometerem atos impuros sozinhas, não suporta a oração a São
Claudio, a oração a São Patrício mártir, e a oração a São Júlio mártir.
BANGLOLANH: demônio da asfixia cerebral, não suporta o rosário e a coroa da Divina Ternura e a ladainha da
Divina Ternura.
ASQUAROT: demônio da falta de cálcio, não suporta a oração ao Sagrado Coração de Jesus
ALTRADAR: demônio da hérnia de disco, não suporta a Invocação ao Divino Sangue de Jesus.
ALMADOSS: demônio da incompreensão, não suporta a oração a Santa Clélia Barbieri.
ANGRADAR: demônio que não faz encontrar trabalho, não suporta a Consagração a Maria e a São José
ISTROL: demônio do enfisema pulmonar, não suporta a oração a Nossa Senhora de Lourdes
MANNADAN: demônio do divórcio, não suporta a Consagração a Sagrada Família e o terço da Sagrada
Família
MALGRADASS: demônio dos pesadelos, não suporta a oração a Santa Adélia e a oração a São Silvestre

MAURSTANGOLD: demônio do envelhecimento precoce, não suporta o rosário, a novena a Nossa Senhora
Menina e a oração a Nossa Senhora Menina
MIAVALLGASTANH: demônio que faz perder as defesas de imunidade, não suporta a oração a São Marcos
Evangelista
PALGON: demônio da solidão, não suporta a oração a São Bento e a oração a Santa Escolástica.
NATRALAN: demônio que leva os jovens para a perdição, não suporta a oração a Dom Bosco
NIAVAGAL: demônio dos órgãos genitais masculinos, invocados para seduzirem os homens, não suporta as
seguintes orações: Oração a São Renato, oração a Santa Albina, oração a São Jerônimo e oração a São
Rodolfo.
NIDARAL: demônio que impede a pessoa de confessar-se, não suporta a oração a São Ciro e a oração a São
Sebastião
NISTALOK: demônio que leva a cometer atos impuros durante o sono ou nos sonhos, não suportam a oração
a Nossa Senhora da Assunção, a oração a Nossa Senhora de La Salette, a oração a Santa Maria Madalena e
a oração a São Juliano.
NIVATTRASANH: demônio que impede os cônjuges separados de unir-se de novo, não suporta o rosário de
São José
RATATANDAN: demônio da seca e da falta de água, não suporta a oração a Dozulé.
USAFAT: demônio que faz nascer os filhos doentes, não suporta a oração a São Geraldo
UTRADIL: demônio que causa a meningite, não suporta a oração Santo Anjo do Senhor, a oração a São
Gabriel Arcanjo e a oração a São Rafael Arcanjo
VALSSOR: demônio que perturba as pessoas golpeadas com o mau-olhado, não suporta a oração a Santa
Emília

_________________________________________________________________
Fonte: Livro "Orações de libertação do Maligno” - Don Pasqualino Fusco, sacerdote exorcista.
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