
 

 
 

Perdoando Marido/Esposa, 
Companheiro(a) 

 

Ao Deus Supremo, 
Pai Divino, Mãe Divina, 
À minha Alma Superior, 
À Alma Superior de {nome do marido / esposa}, 
A todos os nossos Guias e Mestres Espirituais, 
A Todos os nossos Assistentes Espirituais, 
A todos os Anjos da Cura, 
À Grande Junta Kármica 
 
Eu Sou o que Eu Sou 
 
Deus, obrigado(a) por nos unir, 
Obrigado(a) por equilibrar o nosso Karma, 
Eu estou aceitando esta direção e plano divinos, 
 
Eu estou pedindo perdão por todas as minhas  
Faltas cometidas, consciente ou 
inconscientemente, para com você e sua família.   
Eu estou te perdoando por todos os seus erros e 
dores profundas cometidos. 
 
Eu estou abençoando meu marido/minha esposa 
com amor divino, bondade divina 
e compaixão divina. 
Que a luz divina sempre o(a) proteja e guie  
na direção de Deus. 
 
Que a luz de Deus queime e transmute 
todas as energias negativas e discórdias que 
saem dele/dela e que são enviadas a ela/ele. 
 
Meu marido/Minha esposa é a perfeição de Deus 
manifestada em Corpo, Mente e Alma. 
 
Deus, Obrigado(a), Obrigado(a), Obrigado(a) 
 
                              (Leia diariamente) 
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Perdoando Membros da Família  
do(a) Esposo(a) 

(Sogro, Sogra, Cunhado, Cunhada e seus  
Parentes Próximos) 

   
 

Ao Deus Supremo, 
Pai Divino, Mãe Divina, 
À Minha Alma Superior, 
A Alma Superior de {nome do(s) membro(s)  
da família do cônjuge}, 
A nossos Guias e Assistentes Espirituais, 
A todos os Anjos da Cura, 
À Grande Junta Kármica, 
 

Deus, obrigado(a) por nos unir, 
Eu estou aceitando esta direção  
e plano divinos, 
Eu estou, humildemente, invocando  
o Perdão Divino. 
 

{Nome do(s) membro(s) da família  
do cônjuge}, por favor me perdoe(m) por  
todas as minhas faltas e dor profunda 
que eu tenha podido lhe(s) causar, 
consciente ou inconscientemente, 
em nossas vidas passadas e vida presente. 
 

Eu estou, humildemente, invocando o perdão 
por todos os seus erros cometidos  
para comigo e para com a minha família. 
 

Que o amor e a bênção de Deus estejam  
sempre com você(s)            {3 vezes} 
Por favor, vá(ão) em paz    {3 vezes} 
Que sempre haja paz e harmonia 
entre nós                               {3 vezes} 
 

Deus, Obrigado(a), Obrigado(a), Obrigado(a) 
 
 
 

              (Leia o quanto for necessário) 
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Perdoando Membros da Família 
(Pai, Mãe, Irmão, Irmã, Filhos e 

Parentes Próximos) 
 

Ao Deus Supremo, 
Pai Divino, Mãe Divina, 
À minha Alma Superior, 
A Alma Superior de {nome do(s)  
membro(s) da Família} 
Aos nossos Guias e Assistentes Espirituais, 
A todos os Anjos da Cura, 
À Grande Junta Kármica, 
 

Deus, obrigado(a) por nos unir. 
Eu estou aceitando esta direção e plano divinos. 
 

Eu estou, humildemente, invocando  
o Perdão Divino. 
 

{Nome do(s) Membro(s) da Família}, 
por favor me perdoe(m) 
por todas as minhas faltas e pela 
dor profunda que tenha podido lhe(s) causar, 
consciente ou inconscientemente, 
em nossas vidas passadas e vida presente. 
 

Eu estou, humildemente, invocando o perdão  
por todas as suas faltas cometidas para comigo. 
 

Que o amor e a bênção de Deus estejam 
sempre com você(s)           {3 vezes} 
 

Que sempre haja Paz e Harmonia 
entre nós                              {3 vezes} 
 

Deus, Obrigado(a), Obrigado(a), Obrigado(a) 
 
 
 
 

                (Leia o quanto for necessário) 
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Perdoando a Si Mesmo(a)  
                                                                                                 

 

Ao Deus Supremo, 
Pai Divino, 
Mãe Divina, 
À minha Alma Superior, 
Aos meus Guias Espirituais, 
A todos os Guias Espirituais, 
Aos meus Assistentes Espirituais, 
A todos os Assistentes Espirituais, 
A todos os Anjos da Cura, 
À Grande Junta Kármica, 
 

Eu Sou o que Eu Sou 
 

Eu estou, humildemente, invocando  
o Perdão Divino 
por todas as minhas faltas cometidas, 
consciente ou inconscientemente, 
em minhas vidas passadas e vida presente. 
 

Eu estou perdoando a todos por todas as 
suas faltas cometidas para comigo e para 
com a minha família. 
 

Por favor, retire todos os temores e dúvidas  
em mim. 
 

Eu estou perdoando e esquecendo. 
Eu estou perdoando e esquecendo. 
Eu estou perdoando e esquecendo. 
 

Eu estou, conscientemente, aceitando isto, 
Que assim seja, que assim seja, que assim seja. 
 

Deus, Obrigado(a), Obrigado(a), Obrigado(a) 
 
 

    (Leia ao longo da vida ou como instruído) 
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AFIRMAÇÕES 

DO PERDÃO 

 
PARA AJUDAR A 

NEUTRALIZAR CORDÕES / 
BLOQUEIOS DE ENERGIA 

NA SAÚDE, 
SUCESSO, EMOÇÕES 

 

 
      www.pranaviolethealing.com 
  www.sanacionpranicavioleta.com 

 

 
 

Perdão para Quando Forem Identificados 
Cordões de Magia Negra (MN), Magia  

Branca (MB), Cordões Fortes de Almas,  
de Almas de Vidas Passadas ou Maldições 

Se a Magia Negra / Maldição é Feita para Toda a Família, 
Todos os Membros da Família Necessitam Ler 

 

Ao Deus Supremo, 
Pai Divino, Mãe Divina, 
À minha Alma Superior, 
À Alma Superior de {nome da(s) pessoa(s)}, 
A todos os Guias, Assistentes e Mestres Espirituais, 
A todos os Anjos da Cura, À Grande Junta Kármica, 
 

Eu Sou o que Eu Sou 
 

Deus, obrigado(a) por nos unir. 
Obrigado(a) por nos permitir equilibrar 
o nosso Karma. 
Eu estou aceitando esta direção e plano divinos. 
 

Eu estou pedindo perdão por todas as faltas 
e dores profundas que eu possa ter cometido, 
consciente ou inconscientemente, para com você(s) 
e sua(s) família(s), em minhas vidas 
passadas ou vida presente. 
Isso fez com que você(s) tomasse(m) algumas 
atitudes muito erradas em relação a mim e a minha 
família. 
Nós pedimos perdão novamente. 
 

Eu estou lhe(s) perdoando por todas as suas más 
ações que tenha(m) cometido para comigo e para 
com minha família. 
Eu estou perdoando e esquecendo {3 vezes} 
Que sempre haja paz e harmonia entre nós. 
 

Que a luz, o amor e a bênção de Deus 
estejam sempre com você(s) e sua(s) família(s) 
Por favor, vá(ão) em paz                   {3 vezes} 
 

Eu estou, conscientemente, aceitando isso, 
Que assim seja, que assim seja, que assim seja 
Deus, Obrigado(a), Obrigado(a), Obrigado(a) 
 

            (Leia toda a vida ou segundo indicação) 
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       Perdão para Ex-Namorado(a), 
Ex-Companheiro(a),  Ex-Marido, 

Ex-Esposa 
 

Ao Deus Supremo, 
Pai Divino, Mãe Divina, 
À minha Alma Superior e a Alma Superior 
de {nome da(s) pessoa(s)}, 
A todos os Guias, Assistentes  
e Mestres Espirituais, 
A todos os Anjos da Cura, 
À Grande Junta Kármica. 
 

Eu Sou o que Eu Sou 
 

Deus, obrigado(a) por nos unir, 
Obrigado(a) por equilibrar o nosso Karma. 
Eu estou aceitando esta direção 
e plano divinos. 
 

{Nome da(s) pessoa(s)}, eu estou pedindo 
perdão por todas as minhas faltas e dor 
profunda que eu possa ter cometido, consciente 
ou inconscientemente, para com você(s) e sua(s) 
família(s), em minhas vidas passadas 
e vida presente. 
 

Eu estou perdoando todas as suas faltas 
cometidas para comigo e para  
com a minha família. 
Eu estou perdoando e esquecendo    {3 vezes} 
Que sempre haja paz e harmonia entre nós  
                                                                   {3 vezes} 
 

Que o amor e a bênção de Deus estejam sempre 
com você(s) e sua(s) família(s)            {3 vezes} 
Por favor, vá(ão) em paz.                     {3 vezes} 
 

Eu estou, conscientemente, aceitando isso, 
Que assim seja, que assim seja, que assim seja 
Deus, Obrigado(a), Obrigado(a), Obrigado(a). 
 

 

    (Leia toda a vida ou segundo indicação) 
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Perdoando Amigos, Colegas de Classe 
e de Trabalho, Vizinhos e Outros 

 
 

 

Ao Deus Supremo, 
Pai Divino, Mãe Divina, 
À minha Alma Superior, 
A Alma Superior de {nome da(s) pessoa(s)}, 
A todos os nossos Guias e Assistentes 
Espirituais, 
A todos os Anjos da Cura, 
À Grande Junta Kármica. 
 

Eu Sou o que Eu Sou 
 

Eu estou, humildemente, invocando  
o Perdão Divino. 
 

{Nome da(s) pessoa(s)}, por favor 
me perdoe(m) por todas as minhas faltas e dor 
profunda que eu possa ter cometido, 
consciente ou inconscientemente, para com 
você(s) e para com a(s) sua(s) família(s). 
 

Eu estou lhe(s) perdoando por todas as suas 
faltas cometidas para comigo e para com a 
minha família. 
 

Que o amor e a bênção de Deus estejam 
sempre com você(s).                           {3 vezes} 
 

Por favor, vá(ão) em paz.    {3 vezes} 
 

Que sempre haja paz e harmonia entre nós. 
                                                  {3 vezes} 
 

Deus, Obrigado(a), Obrigado(a), Obrigado(a). 
 
 
 
 
 

(Leia o tempo necessário) 
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http://www.pranaviolethealing.com/
http://www.sanacionpranicavioleta.com/

