Como benzer a sua vida e a
sua casa e tudo melhorar

Benzer é abençoar!
Eita coisa boa que é a fé popular!
Coisa boa é o poder da benzedura. Pena que as benzedeiras
estão sumindo nas cidades grandes…
Benzer significa abençoar o outro com o poder da oração
eliminando toda a energia negativa enviada por alguém.
Mas, uma coisa você pode fazer pela sua casa, pela sua vida e
pelas pessoas que você ama: aprender uma benzedura simples
contra o “quebranto e mau-olhado” e até descobrir se você ou
alguém da sua família está com quebranto.
Aprenda, use e sinta esse poder da fé na sua vida. Peça agora:
Seu nome (obrigatório)

Seu e-mail (obrigatório)

Enviar

O Benzimento
Segundo o dicionário, a palavra benzer vem de fazer a cruz. E
é com esse símbolo que a maioria dos benzimentos tem início.

Na cultura popular, corpo e espírito não se separam, tampouco
desliga-se o homem do cosmos, ou a vida da religião. Para
todos os males que atingem o corpo e a alma do homem sempre há
uma reza para curar. É por isso que, apesar do tempo e dos
avanços da medicina, a tradição dos benzedores ainda persiste
na nossa moderna sociedade capitalista.

Acreditando ou não no poder da reza, tem sempre aqueles que
procuram, nas rezas e nas benzeções, uma cura para a sua
doença ou um alívio para a sua dor.
Fonte:(Rezas, Crenças, Simpatias e Benzeções: costumes e
tradições do ritual de cura pela fé – Vanda Cunha Albieri Nery
-Centro Universitário do Triângulo – Uberlândia/MG)

A oração forte para o seu
Anjo da Guarda

Indescritível o Poder de renovação
dessa Oração. Você vai sentir anjos

ao seu lado e conquistar o que
desejar!
Maravilhosa oração de pedido de Intercessão para todas as
causas na sua vida.
Mesmo que você não precise agora, anote, guarde, deixe sempre
a mão para qualquer emergência.
Muito boa e forte mesmo!
Primeiro nome ou apelido (obrigatório)

Seu e-mail (obrigatório)

O que é mais urgente na sua vida?

Enviar

Os anjos estão em toda parte. prontos para ouvir-nos. Não
estamos sozinhos, nem nas alegrias e muito menos nas aflições.
Conte com o seu anjo guardião.

Anjos estão sempre prontos para auxiliar-nos em decisões, em
conflitos, doenças e também, é claro, nos momentos de
comemoração e júbilo.

Crie agora um Pulverizador
contra energias negativas
Faça você mesmo(a)!
Uma incrível receita contra
energias negativas da casa
comércio.

as
ou

Uma receita antiga que passa de geração para geração e muito
simples onde você cria um líquido para pulverizar em toda a
casa ou comércio, principalmente naqueles cantos onde você
sente um certo arrepio, ou onde ocorre problemas, por exemplo
no quarto das crianças que choram muito ou tem muitos
pesadelos, nos cômodos onde ocorre mais brigas e assim por
diante.
Pode fazer que você vai sentir a diferença…
Peça agora a receita gratuitamente:
Seu e-mail (obrigatório)

Enviar

“O sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente”,
escreveu Freud em sua obra-prima A Interpretação dos Sonhos
(Die Traumdeutung) . O livro levou dois anos (1898 e 1899)
para ser escrito e nele Freud edificou os principais
fundamentos da teoria psicanalítica , constituindo como o
ponto de apoio para todo o desenvolvimento posterior da sua
obra..

Para Freud, a essência do sonho é a realização de um desejo
infantil reprimido. E foi a partir desse princípio que ele
elaborou as bases do método psicanalítico.
Antes de Freud, os sonhos eram considerados apenas símbolos,
analisados como se fossem premonições ou manifestações
divinas.

Freud , por meio da análise dos sonhos, mostrou a existência
do inconsciente e transformou algo tido pela ciência como o
lixo do pensamento, no caso os sonhos, em um instrumento
revelador da personalidade humana.

Tratamento
espiritual:
limpeza com rosas

Um dos tratamentos mais fortes que temos aqui, é um super
banho que limpa tudo o que é ruim e abre portas!
Não, não é um simples banho.
É um verdadeiro tratamento anti-uruca!
É para limpar caminhos pesados, problemas que parecem sem
solução, situações difíceis de verdade.
Este é o Propósito dos Banhos das Rosas um para cada tipo de
problema, seja amoroso, dívidas, trabalho, saúde, família.

Todos excelentes e com muitos resultados comprovados, e é
claro: “100% de grátis”
Seu nome (obrigatório)

Seu e-mail (obrigatório)

Enviar

4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei
mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado
me consolam.
5 Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos;
unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda.

4 Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniqüidade, nem
contigo habitará o mal.
5 Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos;
detestas a todos os que praticam a maldade.

A força da oração do “quebracorrentes”
Liberte-se do mal que você não vê,

mas sente!
Em Jeremias 33,3 lemos o seguinte: “Clama por mim, que eu te
ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes, que tu
não conheces”.
“Quem como Deus?”
Essa foi a demonstração de fé, que São Miguel Arcanjo proferiu
durante a sua batalha contra as forças do mal.
É mais do que uma interrogação, é uma afirmação de que não há
poder maior que o de Deus.
Essa submissão, essa

certeza

transforma

situações

desesperadoras, problemas terríveis em soluções que nem
imaginávamos conquistar ou sucesso que não acreditávamos ser
possível.
Participe da Oração quebra correntes e prepare-se para obter
respostas urgentes para o seu problema.

Em Jeremias 33,3 lemos o seguinte: “Clama por mim, que eu te
ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes, que tu
não conheces”.
E é nessa fé, nessa certeza de que Deus ouve as nossas
súplicas que vamos reservar um dia inteiro para entrar em
contato com Ele. É pouco, mas um dia de dedicação diante dessa
sociedade maluca que rouba todo o nosso tempo, com tarefas e
distrações que mais parecem sugadores de energias.
1 Dia inteiro para o Senhor, fazendo a oração abaixo de hora
em hora, de manhã até a hora de dormir, com o pensamento
voltado para a Misericórdia de Deus, que diz no Salmo
91,11-12: “Pois ele dará ordem a seus anjos para te guardarem
em todos os teus passos. Em suas mãos te levarão para que teu
pé não tropece em nenhuma pedra”

É essa misericórdia que vamos buscar o dia todo, na certeza de
que Ele enviará anjos e nossos problemas se tornarão pequenos
diante de tal grandeza.
Nesse dia, não beba bebidas alcoólicas, jejue pelo menos 2
horas no dia, sem comer nenhum alimento sólido.
Faça a oração e medite na sua fé…se precisar de mais fé, peça
a Deus em oração.

A Oração de hora em hora

Senhor, diante da Tua misericórdia venho adorar-te na certeza
de que não há ninguém como o Senhor, afirmando que és o Senhor
da mina Vida e a ti consagro, todos os meus passos e rumos.
Tenho enfrentado dificuldades que parecem maiores que a minha
capacidade de resolver. Preciso de Ti,, preciso de Tua ajuda.
Senhor, envia teus anjos, me ajude nesse momento de grande
aflição onde esse problema (Fale do(s) seu(s) problema(s),
está me desafiando, roubando a minha paz.
Envie Teus anjos Senhor, ajuda-me a combater o Bom Combate.
Hoje e sempre te rendo glórias Senhor.
Amém.
Se a coisa estiver muito complicada pode fazer por mais 2
dias.
Tenha fé que a resposta vai chegar.
Paulo
A Oração do Senhor, também conhecida como o Pai Nosso, é
talvez a oração mais conhecida do cristianismo. Duas versões
dela ocorrem no Novo Testamento, uma no Evangelho de Mateus
(Mateus 6:9-13) como parte do discurso sobre a ostentação, uma
seção do Sermão do Monte; e a outra no Evangelho de Lucas
(Lucas 11:2-4).

O contexto da oração em Mateus é uma parte de um discurso,
sobre um povo sofrido que ora grandiosamente, simplesmente com
a finalidade de ser visto orando; Mateus descreve Jesus
ensinando as pessoas à orar “após a fórmula” dessa oração.
Tendo em conta a estrutura da oração, fluxo de sujeito e
ênfases, uma interpretação da Oração do Senhor é como uma
orientação sobre como orar em vez de aprender algo ou repetir
por hábito.

Há outras interpretações sugestivas que a oração foi concebida
como uma oração específica à ser usada. O Novo Testamento
relata Jesus e seus discípulos orando em várias ocasiões; mas
nunca os descreve usando essa oração, é incerto o quão
importante ela foi originalmente vista e tida.
No dia da Páscoa foi estimado que dois bilhões de cristãos
católicos, anglicanos, protestantes e ortodoxos leram,
recitaram ou cantaram a oração em milhares de línguas. Fonte
Wikipedia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pai_Nosso

