
 

 

 

 

MOBILIZAÇÃO DE ORAÇÃO 

MINISTÉRIO DE MÚSICA E 

ARTES – RCCTO 

 

 



Carta aberta aos artistas - Mobilização de Oração pelo 

Ministério de Música e Artes.  

 

 

Caríssimos irmãos. 

  

No ano de 2010, Deus chamou a RCC do Brasil a viver um tempo de 

reconstrução da sua identidade e espiritualidade. Compreendemos ser esta 

uma moção profética para a vida do movimento.  

 

Recentemente, estivemos reunidos com as lideranças do Ministério de 

Música e Artes em um retiro de espiritualidade, tendo em vista buscar um 

direcionamento para o nosso Ministério.  

 

O Senhor nos direcionou a viver de fato essa moção da reconstrução a 

partir de quatro pilares: Oração, Formação, Comunicação e Missão. 

Conscientes dos grandes desafios, nos sentimos movidos a começar a 

reconstrução dos nossos Ministérios a partir do primeiro pilar: a oração.  

 

O dia 22 de cada mês será para nós, artistas da RCC Brasil, um momento 

de unidade e oração pelo Ministério de Música e Artes. Escolhemos essa 

data em memória ao dia de Santa Cecília, 22 de novembro, padroeira dos 

músicos.  

 

Nosso objetivo é, através da oração, mobilizar o Ministério de Música e 

Artes em todos os Estados, Dioceses e Grupos de Oração fazendo chegar a 

graça de Deus a todos os cantos do nosso país. Vamos interceder pelo 

Ministério em unidade com a Mobilização Nacional de Oração. No mesmo 

horário reservado para a sua Diocese, você, músico e artista, vai se 

mobilizar no dia 22.  

 

Assim, durante todo o dia, seguiremos uma escala de revezamento em que 

todos os horários serão contemplados. Espero que possamos corresponder 

à vocação privilegiada com que Deus nos contemplou nessa graça de 

Pentecostes, e nos mobilizarmos para a oração neste tempo favorável.  

 

Fraternalmente,  

 

 
Taciano Souza Nascimento  

Coordenador Nacional – Ministério de Música e Artes RCC Brasil 
 

 

 

 



Intenções da Mobilização de Oração MMA 
 

a) Para que todos os ministros de música e artes da RCCTO se abram 
para a moção da Reconstrução; 

 

b) Para que todos os ministros de música e artes da RCCTO vivam a 
unidade, a humildade, a obediência e tenham uma vida de oração 

diária;  
 

c) Por todos os projetos de evangelização do Ministério de Música e 

Artes em nosso Estado; 

d) Pelas nossas coordenações do MMA (Nacional, Estadual e 

Diocesanas); 

e) Pelas nossas intenções particulares. 

 

A oração deverá obedecer a seguinte sequência:  

 

1. Iniciar com o Veni Creator. (Oração nº 1) 

 

2. Orar com o Salmo 50, 3- 21, clamar o perdão e a misericórdia de Deus.  

 

3. Fazer a oração de intercessão e libertação. (Oração nº 3) 

 

4. Clamar o Sangue de Jesus sobre você, sua família e sobre todos os 

ministros de música e Artes da RCCTO.  (Oração nº 04) 

 

5. A partir daqui, podemos deixar o Espírito Santo nos conduzir livremente. 

Neste momento, devemos interceder pelas intenções desta mobilização de 

oração. 

 

6. Fazer um momento de escuta e de discernimento.  

 

7. Anotar as moções, profecias e revelações durante a oração e encaminhar 

para a coordenação estadual do Ministério de Música e Artes do TO. (e-mail: 

artes@rccto.org.br) 

 

08. Fazer um momento de orações de louvor e agradecimento, proclamando 

um Salmo de louvor.  

 

09. Encerrar com as Orações a São Miguel Arcanjo, Consagração a Nossa 

Senhora e a Oração de Santa Cecília – Padroeira dos Músicos. (orações 05, 

06 e 07) 



1 - Veni Creator Spiritus!   Vem, Espírito Criador! 

Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos 

dons celestiais. Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso dom sem 

par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador 

dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós 

seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, 

nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.  Nosso inimigo 

repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal 

deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer 

que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer.    Amém! 

 

2 - Orar com o Salmo 50, 3 - 21 - Miserere.   

Clamar espontaneamente o perdão e a misericórdia de Deus sobre a sua 

vida, sobre a sua família e sobre todos os ministros de música e artes da 

RCCTO. 

 

3 - Oração de Intercessão e libertação.  
 
Senhor Pai do Céu, em nome do Teu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, nós 

pedimos que sejam derrubadas com o poder do Espírito Santo todas as 
fortalezas da mentira, do engano, da escravidão espiritual e de toda 

presunção e orgulho dos ministros de música e artes da  RCC do TO. 
Senhor, Pai amoroso, usando a autoridade que nos foi conferida pelo 
Senhor ressuscitado, vencedor de todo o mal e da morte eterna, nós 

pedimos que sejam desfeitas todas as barreiras que se levantam dentro do 
Ministério de Música e Artes RCC do TO contra Teu conhecimento e 

adoração.  
 

Senhor, Pai justo e santo, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, único 
Senhor do universo, nós agora pedimos que Jesus expulse da vida dos 
ministros de música e artes da RCC do TO, todas as trevas e influências 

malignas de todas as áreas do seu ser, assim como de qualquer domínio 
que Teu inimigo possa ter sobre a vida  dos ministros de música e artes e 

neste instante, pelo Sangue do Senhor Jesus, que está na Tua glória orando 
por nós, pedimos sejam libertos para viverem reconciliados contigo, se 
converterem, se confessarem e serem doravante teus filhos, obedientes, 

por isto Te agradecemos.  
 

Pela autoridade do nome onipotente do Senhor Jesus, seja quebrado o 

poder de satanás sobre a vida dos ministros de música e artes da  RCC do 

TO e reivindicamos sua salvação, cura, libertação de todo o mal, malefício, 

macumba, maldade, pecado, vício, ódio, doença, soberba, cobiça, controle, 

insegurança e medo para que a nossa alegria de filhos e filhas de Deus Pai 

seja perfeita e o Sangue precioso do Senhor Jesus produza em nós os frutos 

do Espírito Santo. Amém!                         Creio em Deus Pai... 



         

4 – Oração Clamando o Sangue de Jesus.  

Senhor Jesus, em teu nome, e com o poder de teu Sangue Precioso 

Selamos toda pessoa, feitos e acontecimentos através dos quais o 
inimigo nos queira fazer mal.  

 
Com o poder do Sangue de Jesus, selamos toda potestade 

destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, debaixo da terra, as 
forças satânicas da natureza, nos abismos do inferno, e no mundo no 

qual nós vivemos hoje. Com o poder do Sangue de Jesus rompemos 

toda interferência e ação do maligno.  
 

Pedimos-te Jesus que envies a nossos lares e lugares de trabalho a 
Santíssima Virgem acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São 

Rafael e toda sua corte de Santos Anjos.  
Com o poder do Sangue de Jesus selamos nossa casa, todos os que 

nela habitam (nomear a cada uma deles), as pessoas que o Senhor 
enviará a ela, assim como os alimentos, e os bens que Vós 

generosamente nos envia para nosso sustento.  
 

Com o poder do Sangue de Jesus selamos terra, portas, janelas, 
objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos e com fé colocamos um 

círculo de seu Sangue ao redor de toda nossa família.  
 

Com o poder do Sangue de Jesus selamos todos os ministros de 

música e artes da renovação carismática católica do nosso estado do 
Tocantins.  

 
Com o poder do Sangue de Jesus selamos nosso trabalho material e 

espiritual, os negócios de toda nossa família, e os veículos, os ares, 
as vias e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar.  

 
 

Agradecemos-te Senhor por teu Sangue e por tua Vida, Damos 
graças a eles por termos sido salvos e sermos preservados de todo o 

mal.  
 

Amém.  
   

 

 
 

 
 

 

 

 



5 - Oração a São Miguel Arcanjo 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio 

contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, 

instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela 

virtude divina, precipitai no inferno a satanás e a todos os  espíritos 

malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. 

 

 

6 - Oração  de Consagração a Nossa Senhora 

Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a Vós, e em 

prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia 

meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente 

todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, 

guardai-me e, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. 

 

 

7- Oração de Santa Cecília - Padroeira dos Músicos 

Deus, Nosso Pai, a exemplo de Santa Cecília, entoemos um Cântico 

de Louvor pelas Maravilhas que nos concedeis, Vós nos deste Jesus 

Cristo, Vosso Filho, para ser o nosso Redentor! Vós o ressucitastes e 

nos deste com Dom, o seu Espírito, nosso Consolador! Em união com 

todos os Anjos e todos os Santos, queremos cantar: Santo, Santo, 

Santo, Senhor Deus dos Exércitos, Os céus e a terra proclamam a 

vossa Glória, Hosana nas alturas! Bendito o que vem em nome do 

Senhor, Hosana nas Alturas! "Piedosa Santa Cecília...oferecei nossos 

cânticos ao Senhor". 

 

http://www.arcanjomiguel.net/

