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TRABALHO DE LIBERTAÇÃO, CURA e 
IMANTAÇÃO DE VELAS 

 
Trabalhadores e frequentadores, 

A partir de 01 de maio (domingo) iniciam-se as 
preparações para o Trabalho de Libertação, Cura e 
Imantação de Velas. 

Neste ano, o trabalho será realizado nos dias 22 a 25 de 
maio e, para que todos os benefícios espirituais sejam 
sentidos, recomendamos seguir as instruções contidas 
no arquivo anexo. 

Desde já, Mãe Santíssima e suas legionárias, Dr. Bezerra 
e as correntes espirituais do Perseverança estarão ao 
nosso lado nos auxiliando e nos favorecendo com suas 
bênçãos. 

 
Dia Horário 

22 de maio – domingo 11h 
23 de maio – segunda-feira 15h 
24 de maio – terça-feira 20h30 
25 de maio – quarta-feira 20h30 

 
 

Administração 
Perseverança 
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TRABALHO DE LIBERTAÇÃO, CURA e IMANTAÇÃO DAS 
VELAS 

Explicações sobre o trabalho 

 No mês de maio é realizado pelas Legionárias de Maria um trabalho espiritual diferenciado. 
 É um trabalho de libertação espiritual, cura de enfermidades e imantação de velas. 

 

Recomendações / orientações importantes  

Para que seja mais bem aproveitado, são recomendados os procedimentos abaixo, orientados por Dr. Bezerra 
de Menezes, e que deverão ser cumpridos, quanto possível, todos os dias, até que o trabalho aconteça. 

 Toda manhã, ao se levantar: ler o Salmo 01. 
 Toda noite, ao se deitar: ler o Salmo 91. 
 Orar à Mãe Santíssima e a Dr. Bezerra de Menezes, já pedindo o que necessita. Manter-se ligado à Mãe 

Santíssima e Suas Legionárias durante todo o mês.  
 Manter-se o quanto possível em sintonia com Deus e com os Benfeitores. 

 

IMANTAÇÃO DAS VELAS (Realizado no salão de palestras do Perseverança) 

 As velas imantadas devem ser usadas no Evangelho no Lar, durante suas orações, em momentos especiais 
ou quando estiver enfrentando maiores problemas ou dificuldades. 

 Traga quantas velas quiser na data escolhida. O ideal é adquiri-la antes.  Caso deseje, o Perseverança 
venderá na livraria velas especialmente decoradas para este trabalho. 

 O mais indicado é que se assista regularmente as palestras no mês de maio. A frequência também é uma 
preparação e faz parte do tratamento. 

 

Dias de tratamento (escolha apenas uma data para participar) 

 
Dia Horário 

22 de maio – domingo 11h 
23 de maio – segunda-feira 15h 
24 de maio – terça-feira 20h30 
25 de maio – quarta-feira 20h30 

 

ATENÇÃO 

 Nestes dias, o trabalho de Mãe Santíssima substituirá os tratamentos específicos. Todos deverão passar 
pelo Espaço Dr. Bezerra e dirigir-se aos locais de palestra, já entrando em sintonia com as Legionárias de 
Maria. 

 O trabalho de Libertação, Cura e Imantação das Velas terminará além do horário habitual das palestras e 
durante a imantação as portas do salão permanecerão fechadas. Programe-se, portanto, para permanecer 
até o final. 
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SALMO 1 

1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos 
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 

2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 
3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas 

folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. 
4. Não são assim os ímpios; mas são como a moinha que o vento espalha. 
5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. 
6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos; porém o caminho dos ímpios perecerá. 

  

SALMO 91 

1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo Poderoso descansará.  
2. Diremos do Senhor: Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. 
3. Porque ele nos livra dos laços do passarinheiro, e da peste perniciosa. 
4. Ele nos cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontramos refúgio; a sua verdade é escudo e 

broquel. 
5. Não temeremos os terrores da noite, nem seta que voa de dia. 
6. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 
7. Mil poderão cair ao nosso lado, e dez mil a nossa direita; mas nós não seremos atingidos.  
8. Somente com os nossos olhos contemplaremos, e veremos a recompensa dos ímpios.  
9. Porquanto fizemos do Senhor, o nosso refúgio, e do Altíssimo a nossa habitação. 
10. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará ao nosso lar. 
11. Porque aos seus anjos dará ordens a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. 
12. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra. 
13. Pisaremos o leão e a áspide; calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente. 
14. Pois que tanto nos amou, Ele nos livrará; pôr-nos-á num alto retiro, porque conhecemos o seu nome. 
15. Quando nós o invocarmos, Ele nos responderá; estará conosco na angústia; 
16. livrar-nos-á e nos honrará. 
17. Com longura de dias fartar-nos-á e nos mostrará a sua salvação. 

  


