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Água Benta Exorcizada nas VIAGENS. 
 

A pedido no nosso irmão Fernando Pires, e na sequência dos acontecimentos no 
autocarro do Algarve, pelas 8h15m do passado Domingo 26 de Maio, testemunhado pelas 
dezenas de pessoas dentro do autocarro, PEDE-SE a todas as pessoas que a partir de 
agora, sempre que se deslocarem em viagem de carro, ou autocarro, ou qualquer 
outro meio de transporte, aos lugares Marianos, em especial ao lugar da N.S. Mãe da 
BONDADE, no Corgo da Igreja, que primeiro FAÇAM antes do início da viagem a 
bênção exterior e interior das viaturas, bem como a bênção de TODOS os seus 
passageiros, com a Água Benta EXORCIZADA, abrindo se possível todos os diversos 
compartimentos disponíveis nas viaturas, e sempre com o terço na mão. 
 

Mantendo o terço na mão, deitar, lançar a Água Benta Exorcizada sempre em nome da 
SANTÍSSIMA TRINDADE, dizendo e repetindo as vezes que forem necessárias:  

Em NOME do PAI, e do FILHO, e do ESPÍRITO SANTO _ ÁMEN 
Todas as pessoas presentes nas viaturas, podem e devem repetir ao mesmo tempo, 
fazendo o sinal da cruz sobre si, e mantendo o seu terço na mão. 
 
Nota: Em seguida, rezar 3 vezes a oração de São Miguel Arcanjo. 
 
 
 

Para se obter ÁGUA BENTA EXORCIZADA. 
5 orações para se obter a Água Benta EXORCIZADA, 

realizadas em exclusivo por um bom sacerdote CATÓLICO. 
 
 

RITO PARA BENZER ÁGUA EXORCIZADA. 
“Pode ser benzido um copo, uma garrafa, um garrafão, uma pipa, um tanque, uma cisterna, um 

depósito, um CAMIÃO cisterna dos BOMBEIROS, etc…” 
 

Prepara-se sal (marinho) e água limpa para ser exorcizada e benzida. 

 
O sacerdote, de veste talar, sobrepeliz e estola roxa, diz: 

 
Sacerdote _ A nossa protecção está no nome do Senhor. 
Resposta _ Que fez o céu e a terra. 

 

(1ª oração)  _  EXORCISMO DO SAL 
    

Eu te exorcizo, sal, criatura de Deus pelo Deus + vivo, pelo Deus + verdadeiro, 
pelo Deus + santo - pelo Deus que ordenou ao profeta Eliseu que te lançasse à água, a 
fim de curar a sua esterilidade - para que te tornes sal exorcizado em proveito dos fiéis, 
dando a saúde da alma e do corpo aos que te usarem, fazendo fugir para longe dos 
lugares em que fores lançado, ilusões, malefícios e fraudes diabólicas assim como 
todo o espírito impuro, intimado por aquele que há-de vir julgar vivos e mortos, e este 
mundo pelo fogo. 

Resposta _ Ámen.  
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(2ª oração)  _  Bênção do sal 
Oremos: 
Deus eterno e todo-poderoso, imploramos humildemente à vossa clemência, que 

abençoeis e santifiqueis esta criatura, o sal, que pusestes ao serviço dos homens, para que 
proporcione a saúde da alma e do corpo a todos aqueles que o tomarem, e que desapareça, de 
tudo o que for por ele tocado e salpicado, qualquer impureza e ataque dos espíritos do mal. 
Por Cristo, nosso Senhor.  

Resposta _ Ámen. 
 

(3ª oração) _ EXORCISMO DA ÁGUA 
Eu te exorcizo, água, criatura de Deus, em nome de Deus Pai + todo-poderoso, em 

nome de Jesus + Cristo, Seu Filho e nosso Senhor, e na força do Espírito + Santo, para que te 
tornes água exorcizada, a fim de por em fuga todo o poder do inimigo e possas extirpar o 
próprio inimigo com os seus anjos rebeldes, pela virtude do mesmo Jesus Cristo, nosso 
Senhor, que há-de vir julgar vivos e mortos, e este mundo pelo fogo.  

Resposta _ Ámen 
 

(4ª oração) _ Bênção da água. 
Oremos: 
Deus, que operastes pela água os maiores mistérios da salvação dos homens, atendei, 

propício, às nossas súplicas, e derramai sobre este elemento, preparado por várias purificações, 
a força da vossa bênção + para que esta criatura, servindo aos Vossos mistérios, possua a 
eficácia da graça divina para expulsar os demónios e afastar as doenças, e guarde de 
qualquer impureza e malefício as casas dos fiéis e outros lugares em que ela for aspergida. 
Não se demorem ali pestilências nem ares insalubres. Afastem-se para longe as ciladas do 
inimigo escondido e, se algum perigo ameaça a segurança ou a tranquilidade dos moradores, 
dissipe-o sem demora a aspersão desta água, protegendo contra qualquer ataque a 
salubridade conseguida pela invocação do vosso santo nome. Por Cristo nosso Senhor.  

Resposta _ Ámen.  
 

(5ª oração) _ Oração da MISTURA de sal e água. 
 (“Misturar sal, deitar cerca de 1 medida de colher de café por garrafão de 5 litros. Num camião 

cisterna dos BOMBEIROS, misturar, deitar no mínimo 1Kg de sal exorcizado“) 

 
“Põe-se um pouco de sal na água com um gesto em forma de cruz, dizendo:” 

 
Faça-se esta mistura de sal e água, igualmente, em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo + 
Resposta _ Ámen. 

 
Sacerdote _ O Senhor esteja convosco. 
Resposta _ Ele está no meio de nós. 

Oremos: 
Deus, inspirador de toda a força invencível e Rei de um império insuperável, sois sempre 

o triunfador magnífico, a reprimir os assaltos da potência contrária e a sanha do inimigo 
ameaçador, derrotando decisivamente as manobras hostis. Em santo temor, nós vos rogamos 
e suplicamos, Senhor, que olheis com benevolência esta criatura vossa, a água com sal, e a 
santifiqueis com o orvalho da vossa bênção, para que, à invocação do Vosso Santo Nome, ela 
expulse onde for espalhada os assaltos do espírito impuro, afaste para longe o perigo da 
serpente maligna, e atraia, em favor dos que recorrem à Vossa misericórdia, a presença do 
Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. 

Resposta _ Ámen. 


