
SESSÕES DE QUINTAS 
 

Pai misericordioso e justo, Criador do Universo, lançai as vossas 
benções sobre os trabalhos que os vossos filhos em vosso sagrado 
nome vão executar neste momento, em beneficio dos seus irmãos, 
também vossos filhos. 
 
Pai misericordioso e justo dê permissão aos Espíritos de luz 
superiores, aos Anjos, Santos Orixás, Chefes de Falange e seus 
comandados, aos Caboclos e Pretos Velhos, Espíritos do Mar, dos 
Rios, das Fontes e das Cachoeiras, a todos os espíritos puros ou 
purificados, que lancem sobre nós suas irradiações salutares seus 
fluídos regeneradores, em benefício dos que estão em busca de 
alívio, socorro e cura, para suas dores morais e físicas. 
 
Oxalá poderoso e cheio de bondade derramai sobre nós a 
resignação e a boa vontade para desempenharmos bem a nossa 
tarefa. 
 
Anjos de guarda, Guias e protetores nossos, derramai vossa 
influência sobre nós, a fim de que possuídos da vossa energia 
possam transmiti-la aos irmãos necessitados de amparo. 
 
Espíritos de Luz dai aos médiuns a vossa força para que estes 
transmitam aos irmãos que vão recebê-la. 
 
Que as energias do Universo, sob a ação dos Espíritos de Luz, 
Guias, protetores, Anjos de Guarda, derramem-se luminosas, 
benéficas e fortes neste ambiente, purifiquem-nos, iluminem-nos, 
afastando os maus elementos do espaço e da terra. 
 
Espírito Superior defenda a minha casa, repelindo a aproximação 
dos espíritos perturbadores. 
 
Pai Misericordioso e justo, louvado seja o Vosso nome, para o todo 
e sempre. 
                           

Que o Pai nos dê compreensão da missão que devemos cumprir, 
fazendo que sejamos DIGNOS, HUMILDES e RESIGNADOS. 
 
Que Assim seja. 
 
 
 



Pai nosso que estás em toda parte, Santificado seja o vosso nome, 
venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra 
como no espaço, em todos os mundos habitados.  
 
Dai-nos o pão do corpo e da alma, perdoai as nossas faltas, dai-nos 
o sublime sentimento de perdão, por aqueles que nos ofendem.   
 
Não nos deixei sucumbir às tentações da matéria nem dos maus 
espíritos, envie-nos Senhor um raio de vossa Divina Luz.  
 
Jesus adiante Paz e Guia, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria 
minha mãe, doze apóstolos meus irmãos, andarei Dia e Noite meu 
corpo cercado e circulado com as armas de São Jorge. Meu corpo 
não será preso nem ferido, nem meu sangue será derramado.  

Andarei tão livre como andou Jesus Cristo nove meses no ventre da 
Virgem Maria. 
                                                                           
Vamos orar por todos os irmãos desencarnados que se encontrem 
nas trevas. 
 
Que sejam permitidas pela bondade infinita do grande Pai, que 
sejam conduzidos à escola regeneradora do Astral.  
 
Oremos pelos enfermos nos lares, nas casas de saúde, nos 
hospitais.   
Oremos pelos doentes mentais, Oremos por todos aqueles que 
desorientados socialmente se encontre à margem da vida ou 
encarcerados.   
 
Que o Pai de bondade infinita, derrame seus bálsamos salutares, 
levando um pouco de alívio socorro e cura para todo aquele que 
precisam.   
 
Que assim seja Pai de misericórdia. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles 
que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a 
verdade, ponde nos corações dos entes a compaixão e a caridade 
Deus.  
Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o 
repouso Pai.  
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o 
guia, ao órfão o Pai Senhor, que vossa bondade se estenda sobre 
tudo o que criaste, piedade Senhor para aqueles que vós não 
conhece, esperança para aqueles que sofrem.  
 
Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramar 
por toda à parte a paz a esperança e a Fé em Deus.  
 
Um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra, deixai-nos 
beber na fonte desta bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas 
secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só 
pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de 
amor, como Moisés sobre as montanhas nós vos esperamos de 
braços abertos. 
 
Oh poder, oh bondade, oh beleza, oh perfeição, queremos de 
alguma sorte merecer vossa Misericórdia Deus. 
 
Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. 
Dai-nos a caridade pura ...  
Dai-nos a Fé e a razão. 
Dai-nos a simplicidade e humildade que fará de nossas almas um 
espelho onde se deve refletir a vossa Santa e puríssima Imagem. 
 
Que assim seja Pai de Misericórdia. 
 


