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O teu sucesso depende da forma como tens adorado ao Senhor.
Momentos bons virão!
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Sou amado, te amando, Senhor!
Deus é amor, ame o próximo e alcance a felicidade!
Busque à Deus em primeiro lugar, em segundo lugar ame o teu próximo
Conheces o teu próximo mas não o amas. Então, como dizes amar à Deus, mesmo não conhecendo!
Quivota (2019)

É bom estarmos neste momento em silêncio e num lugar que nos favoreça este clima de Oração.

ORAÇÃO DE ABERTURA

Deus, Pai Todo-Poderoso
Primeiramente, eu peço perdão pelos meus pecados cometidos por palavras, Pensamentos, olhares, actos e
omissões.
Eu peço que me proteja hoje e sempre, abençoe os meus estudos porque só você é Deus, pai de toda a
sapiência e de toda inteligência incalculável. Deus, Pai Todo-Poderoso à quem é merecida toda santidade e
respeito, eu confio em ti! Hoje e sempre será o meu posto de santidade, pois você é Deus.
Apareceram pedras durante a minha caminhada, apareceram fechaduras em minha porta, mas você
livrou-me de todo mal e mau-olhado por parte de pessoa malfeitoras. Por isso eu acredito em ti
Você curou a minha família em Geral ( Dizer os nomes das pessoas da sua família que necessitam do
Senhor), e proporcionou-me a graça de te adorar entregando todos os meus planos em suas mãos poderosas,
faça do mundo um lugar melhor e curo as pessoas que nele habitam!
Pedindo….













Protecção eterna
Que me mostre o caminho a seguir para estar isento de decepções e incertezas;
Aumente a minha inteligência e a capacidade de analisar os factos, de modo a colocar a resposta certa no
teste, a falar ou dar a resposta certa na entrevista de emprego
Que triplique a minha humildade, amor, respeito, sinceridade, fraternidade, saúde, motivação,
inteligência, passos positivos, honestidade e a bondade que há em mim pelo meu próximo;
Que viva para ti, fazendo as pessoas a minha volta felizes, mas não permitindo que elas influenciam em
minha vida de forma negativa;
Que eu fale a coisa certa em todos os momentos e que ame e respeite a minha família( Dizer os nomes) e
preserve sempre o bem , porque eu quero amor o meu próximo como à mim mesmo;
Que eu respeite e aceite as opiniões dos outros ( Pessoas à minha volta);
Que eu viva para servir à ti e a minha família da melhor forma, sem me esquecendo da minha vocação;
Que as pessoas retribuam o amor que sinto por elas;
Que eu faça o mestrado e o Doutoramento na hora certa;
Que aumente a minha autoestima 100 tralhões de vezes elevado ao infinito;
Que a minha esposa, mãe, irmãos, filhos e amigos busquem ao Senhor e Façam o Doutoramento para
então comerem de seu suor.

Deus , Obrigado Por Tudo!

ORAÇÃO DE PEDIDO DE PERDÃO

Pai, Perdoe todas as pessoas que te magoaram e peça perdão a Deus pelos seus pecados.
Aprenda a perdoar e a sua vida vai mudar!
Há vezes na vida em que se oramos fervorosamente para vários santos e várias vezes ao dia mas
mesmo assim não conseguimos alcançar a graça que pedimos.
Talvez um desses motivos seja que você não esteja totalmente em paz de espírito e que ainda
tenha sentimentos de ódio contra alguém. Por isso devemos rezar a Oração do Perdão, e devemos
sempre perdoar!
Não só para alcançarmos nossas graças, mas sim para seguir o exemplo do nosso senhor Jesus
Cristo e perdoar aquele que nos tenha ofendido conseguindo assim uma paz de espírito. Segue a oração
do perdão para que você esteja de bem consigo mesmo e com a pessoa a quem está perdoando.
Buscando eliminar todos os bloqueios que atrapalham a minha evolução, dedicarei alguns
minutos para perdoar.
A partir deste momento, eu perdoo todas as pessoas que de alguma forma me injuriaram, me
prejudicaram ou me causaram dificuldades desnecessárias.
Perdoo sinceramente quem me rejeitou, me odiou, me abandonou, me traiu, me ridicularizou,
me humilhou, me amedrontou, me iludiu.
Perdoo especialmente quem me provocou até que eu perdesse a paciência e reagisse
violentamente, para depois me fazer sentir vergonha, remorso e culpa inadequada.
Reconheço que também fui responsável pelas agressões que recebi, pois várias vezes confiei em
indivíduos negativos, permiti que me fizessem de bobo e descarregassem sobre mim seu mau caráter.
Por longos anos suportei maus tratos, humilhações, perdendo tempo e energia, na tentativa
inútil de conseguir um bom relacionamento com essas criaturas.
Já estou livre da necessidade compulsiva de sofrer e livre da obrigação de conviver com
indivíduos e ambientes tóxicos. Iniciei agora uma nova etapa de minha vida, em companhia de gente
amiga, sadia e competente.
Queremos compartilhar sentimentos nobres, enquanto trabalhamos pelo progresso de todos nós.
Jamais voltarei a me queixar, falando sobre mágoas e pessoas negativas. Se por acaso pensar nelas,
lembrarei que já estão perdoadas e descartadas de minha vida íntima definitivamente.
Agradeço pelas dificuldades que essas pessoas me causaram, por isso me ajudou a sair do nível
comum ao nível espiritualizado em que estou agora.

Quando me lembrar das pessoas que me fizeram sofrer, procurarei valorizar suas boas
qualidades e pedirei ao Criador que as perdoe também, evitando que elas sejam castigadas pela lei de
causa e efeito, nesta vida ou em futuras.
Dou razão a todas as pessoas que rejeitaram o meu amor e minhas boas intenções, pois
reconheço que é um direito que assiste a cada um me repelir, não me corresponder e me afastar de suas
vidas. Agora, sinceramente, peço perdão a todas as pessoas a quem, de alguma forma, consciente ou
inconscientemente, eu ofendi, injuriei, prejudiquei ou desagradei.
Analisando e fazendo julgamento de tudo que realizei ao longo de toda a minha vida, vejo que o
valor de minhas boas ações é suficiente para pagar todas as minhas dívidas e resgatar todas as minhas
culpas, deixando um saldo positivo a meu favor.
Sinto-me em paz com minha consciência e de cabeça erguida respiro profundamente, prendo o ar
e me concentro para enviar uma corrente de energia destinada ao Eu Superior. Ao relaxar, minhas
sensações revelam que este contato foi estabelecido.
Agora, dirijo uma mensagem de fé ao meu Eu Superior, pedindo orientação, proteção e ajuda,
para a realização, em ritmo acelerado, de um projeto muito importante que estou mentalizando e para o
qual já estou trabalhando com dedicação e amor.
Agradeço, de todo o coração, a todas as pessoas que me ajudaram e comprometo-me a retribuir
trabalhando para o bem do próximo, atuando como agente catalisador do entusiasmo, da prosperidade e
da auto realização.
Tudo farei em harmonia com as leis da natureza e com a permissão do nosso Criador eterno,
infinito, indescritível que eu, intuitivamente, sinto como o único poder real, atuante dentro e fora de
mim.
Assim seja, assim é e assim será.
Assim Seja
Amém!

ORAÇÃO DE LIBERTAÇÃO
PRIMEIRO DIA

Ó Senhor, Vós sois grande, Vós sois Deus, sois Pai. Nós vos pedimos, pela intercessão e auxílio
dos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que nossos irmãos e irmãs sejam libertos do maligno, que os
tornou seus escravos. Vós, todos os santos, vinde em nosso auxílio.
Da angústia, tristeza e obsessão, nós vos pedimos…
Livrai-nos, Senhor.
Do ódio, da fornicação e da inveja, nós vos pedimos…
Livrai-nos, Senhor.
Dos pensamentos de ciúme, raiva e morte, nós vos pedimos…
Livrai-nos, Senhor.
De todos os pensamentos de suicídio e aborto, nós vos pedimos…
Livrai-nos, Senhor.
De todas as formas de sexualidade desordenada, nós vos pedimos…
Livrai-nos, Senhor.
Da divisão da família, de toda a amizade que nos afasta do bem, nós vos pedimos…
Livrai-nos, Senhor.
De todas as formas de malefício, de feitiçaria, bruxaria e de qualquer mal oculto, nós vos pedimos…
Livrai-nos, Senhor.
Ó, Senhor, que dissestes, “deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz”, concedei-nos, por intercessão
da Virgem Maria, a libertação de todas as maldições e a graça de gozarmos sempre da Vossa paz. Por
Cristo Nosso Senhor. Amém!

SEGUNDO DIA

Pai de amor e de bondade eu te louvo e te agradeço por teres enviado Teu filho Jesus que venceu o
pecado e a morte para minha salvação. Agradeço por teres enviado o Espírito Santo que me fortalece, me guia e
me leva para a plenitude da Vida.
Senhor Jesus Cristo, coloco-me aos pés da Tua Cruz e peço que me laves com Teu precioso Sangue
que jorra do teu Sacratíssimo Coração e das Tuas Santas Chagas.
Lava-me Jesus, na água viva que jorra do Teu Coração transpassado pela lança. Peço que me escondas em
Vossas Santas Chagas!
Pai celestial, deixe que a água purificadora jorrada na Cruz para a redenção do mundo flua através das
gerações maternas e paternas, para que minha linhagem familiar seja purificada de Satanás e do pecado. Venho
diante de Ti, Pai, pedir perdão por mim mesmo, para os meus parentes e para os meus ancestrais por qualquer
invocação maligna que tenham feito a poderes que se opõem a Ti e que não honram a Jesus Cristo, Teu Filho.
No Sagrado e poderoso Nome de Jesus, eu agora reivindico todo e qualquer território que tenha sido entregue a
Satanás e o coloco sob o Senhorio de Jesus Cristo.
Pelo poder do Teu Espírito Santo, revela-me Pai, todas as pessoas a quem preciso perdoar e todas as
áreas de pecados que por mim não foram confessados, e dai me a verdadeira contrição de coração.
Revela – me os aspectos de minha vida que não Te agradam, as atitudes que permitiram ou poderiam
permitir a entrada de Satanás na minha vida. Entrego – Te toda a falta de perdão; entrego- Te meus pecados; e
também Te entrego todos os meios que Satanás usou para entrar na vida.
Senhor Jesus, na autoridade do Vosso Nome, suplico a Vós que amarre aos pés da Vossa Cruz, todo
espírito maligno do ar, da terra, da água e dos infernos e das regiões dos mortos, assim como todos e quaisquer
espíritos enviados do mundo Satânico.
Clamo o Precioso Sangue de Jesus Cristo sobre todas estas situações e sobre quaisquer espíritos que
queiram se vingar de mim.
Selo no Teu Santo Nome e em Teu Precioso Sangue, a mim, meus parentes, familiares, esta casa, este
lugar, a igreja, carros, e todos os meus bens como propriedade Vossa, sendo eu apenas um administrador. No
Teu Nome quebro agora e desmancho toda e qualquer maldição, feitiçaria, encantamentos, embustes,
armadilhas, mentiras, obstáculos, influência espiritual maligna, praga, avidez, jugo hereditário, conhecido e
desconhecido, e todo desequilíbrio mental, psicológico, depressão e doenças de qualquer tipo que venha pelo
sangue ou genética, incluindo vícios, comportamentos e pecados.
Em nome de Jesus rompo a transmissão de todo e qualquer voto Satânico, pacto, ligação do espírito e
da alma e trabalhos Satânicos.
Em Nome e pelo poder de Jesus seja quebrado e desmanchado toda e qualquer ligação com astrologia;
feiticeiros, encantadores, videntes, mapas astrais, ervas espiritas, leitura de mão, cristais, curandeiros,
benzedores, búzios, taro, cartomantes, médiuns; movimentos da Nova Era; ocultismo, guias espiritas, pais de
santo; mães de santo, bruxas, vodu, kardecismo, candomblé e umbanda.

Em nome de Jesus, que seja desmanchado agora todos os efeitos de participações em sessões de
espiritismo, adivinhações, evocações dos mortos para receber mensagens mediúnicas, tudo que foi feito e
ingerido nestes lugares por comidas, bebidas, banhos de descarrego, oferendas, e tudo que ficou de nomes,
fotografias, objetos pessoais, tudo que foi feito nas encruzilhadas, matas, pedreira, nas águas e cemitérios.
Espírito Santo, revela-me através de palavra de ciência quaisquer espíritos negativos que, de algum
modo, tenham se prendido a mim; tais como: espirito de raiva, arrogância, amargura, brutalidade, espirito de
confusão, crueldade, decepção, inveja, medo, espirito de ódio, insegurança, ciúme, orgulho, ressentimento ou
pânico. Em nome de Jesus, e por meio da Sua autoridade que sejam repreendidos, cada um destes espíritos;
Jesus é quem vos ordena que se dirijam imediatamente aos infernos, sem quaisquer tipo de manifestação e
prejuízo a mim ou a outra pessoa, de modo que Jesus mesmo disponha de vós de acordo com a Sua Santa
vontade.
Agradeço-te Pai, por teu amor, agradeço ó Espírito Santo, por me fazeres destemido contra Satanás e
contra os espíritos maus, e por me libertares de todos estes sofrimentos que me perseguiam.
Senhor Jesus, depois de receber a libertação por meio de Vós , preencha estes vazios com a Tua
presença e a presença do Vosso Santo Espirito! Que eu possa a partir de agora colher e receber as graças, os
dons e os carismas do Teu Espirito, para que auxiliado pelo mesmo, eu consiga viver com retidão e fidelidade!
Que o Senhor me conceda as virtudes da temperança, da Fé, da caridade, da compaixao, da verdade, da
sabedoria, da esperança do amor e da misericórdia!
Ajuda-me a caminhar na Tua luz e verdade, iluminado pelo Espírito Santo, de modo que, juntos
possamos louvar, honrar e glorificar ao Pai agora e para sempre; porque Tu, Jesus, és o Caminho a Verdade e a
Vida e vieste para que cada pessoa tenha vida e para que a tenha em abundância.
Te agradeço Senhor pelas graças recebidas, por teres me curado, restaurado a minha vida e me
libertado das garras do Maligno.
Graças a ti Senhor, eu sou uma nova criatura. Louvado seja o Teu nome Jesus!
Amém!

OBS: Queridos Irmãos. Por favor, Façam repetições!
Bibliografia
Bíblia Sagrada

ANEXOS

BIBIOGRAFIA DO AUTOR

Carlos Fernandes Quivota, nascido em 01/09/1997 em Angola( Luanda). Filho de Vasco José António
Quivota(Piloto Militar e Tradutor) e de Marta Soares Manuel Fernandes( Professora, Licenciada em
Antropologia), Numa família de 4 filhos, o Autor é o terceiro filho, O primogénito chama-se Jorge Maikel
Fernandes Quivota( Licenciado em Gestão de Recursos Humanos), a Segunda é a Suzana Jesuina Fernandes
Quivota( Licenciada em Direito) e o filho mais novo chama-se Isaías de Vasco Fernandes Quivota ( Licenciado
em Finanças).
Religião: Cristã
Signo: Virgem
Orientação: Heterossexual
Carlos tem como fonte de inspiração seu Pai Vasco que desde muito cedo foi várias vezes considerado como
o melhor aluno da Universidade aonde frequentou na Rússia.
O Autor perdeu o seu pai aos 7 anos de idade em 2005, vítima de doença. Desde então a sua mãe Marta criou
os seus filhos, fazendo de tudo para que estes tenham formação procurou focar-se mais em seus objectivos!
O seu sonho foi formar-se em informática, mas devido a forças externas tornou-se técnico Médio de
Administração Pública pelo Instituto Médio de Economia de Luanda ( IMEL), em 2015 obteve dois diplomas
das seguintes idiomas, nomeadamente: Inglês e Francês, conforme consta em artigos do Luanda Profissional
Centre(LPC). Não obstante, licenciando em economia pela Universidade Agostinho Neto... ( Informação não
actualizada).

Aperfeiçoamento/ Formação:
Participou em estágios, conferências, Cursos e seminários relacionados aos
diversos temas:
- Cristianismo e Religião
- Poemas
- Economia
- Gestão Financeira e Administração
- Politica
- Contabilidade Pública
- Finanças Públicas.
- Gestão de Recursos Humanos
- Contabilidade Geral
- Segredos de um Poliglota

