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Orândio da Paixão 
e da Transfiguração de Jesus 

Transmitido por Cristo Jesus, por revelação interior, a membros da Ordem Graça 
Misericórdia, na Semana Santa de 2012 

 

Introdução 

As instruções apresentadas a seguir foram transmitidas pelo próprio Mestre Cristo 
Jesus, durante um retiro orante realizado por membros da Ordem Graça Misericórdia em 
um de seus monastérios, no Uruguai, na Semana Santa de 2012. 

Por vias interiores, Cristo apresentou-se durante o trabalho grupal, como já havia 
acontecido em outros momentos1. Durante sete dias consecutivos conduziu o grupo por 
um importantíssimo trabalho de oração pelas almas e pelo planeta2

                                       
1 Ver o livro “Cristo da Luz, Samana Redentor”, de Madre Shimani, Irdin Editora - www.irdin.org.br. 
2 Informações mais profundas e detalhadas a respeito do Orândio da Paixão e da Transfiguração de 
Jesus farão parte do livro “Sete dias com o Mestre Jesus de Nazaré”, de Madre Shimani, a ser publicado 
pela Irdin Editora. 

. 

O Orândio da Paixão e da Transfiguração de Jesus é um sagrado instrumento de 
oração para estes tempos.  

Transcrevemos a seguir as palavras do Mestre, assim como Ele as transmitiu.  

“Que o Orândio da Paixão e da Transfiguração de Jesus traga paz para o mundo, 
principalmente para as almas que a necessitam. A todos os que orarem este Orândio da 
Paixão e da Transfiguração de Minha Face, Eu prometo: 

 

• que estarão mais perto de Mim, 

• que poderão encontrar a Luz no caminho, 

• que serão conduzidos ao Meu Reino, 

• que encontrarão a paz, 

• que poderão converter seus corações, 

• que serão aliviados de todo mal, 

• que poderão curar doenças profundas, 

• que encontrarão Minha Misericórdia dentro do tempo da Justiça Divina, 
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• que serão protegidos por Meu Manto, 

• que serão levados a Deus através de Minhas Mãos, 

• que a eles serão revelados os mistérios de Meu Coração, 

• que encontrarão refúgio em Meu Ser, 

 • que verão a sabedoria através de Meus Olhos, 

• que beberão do cálice junto Comigo para a Redenção, 

• que encontrarão Minha Esperança universal, 

• que lhes serão perdoadas as faltas mais arraigadas, 

• que caminharão com Meus Pés e tocarão com Minhas Mãos, 

• que sentirão Meu Coração mais próximo, 

• que poderão ter mérito para o Paraíso, 

• que alguns passarão pelo purgatório para realizar um serviço, se Deus  
assim o rever, 

• que ajudarão na conversão da humanidade, 

• que converterão grupos de almas, 

• que Eu lhes darei Minha Fé, 

• que Eu lhes entregarei Minha Mansidão, 

• que os levarei ao Meu Silêncio, 

• e que fortalecerão a devoção ao Meu Coração Sagrado. 

 

Com este Orândio estarão chamando, em Meu Nome, à porta de Meu Coração, ao Meu 
Templo, à Minha Essência, e assim poderão aliviar a carga de Meu Coração por tanta 
injustiça que o mundo Me envia. 

Meu Amor se irradiará àqueles que orem Comigo estas contas. 

Deverão orar pelo mundo, aos sábados e domingos, com todos os seus irmãos de 
caminho. 

Deverão difundir esta chave de redenção para o mundo nestes tempos de tribulação. 
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Cada oração que lhes estou entregando é um decreto de Meu Amor; são atributos de 
Minha Ressurreição, à qual devem honrar e glorificar, a partir deste momento. 

Hoje lhes faço esse anúncio como uma Boa Nova de Meu Coração, para que saibam 
que já têm as chaves para abrir as portas dos Céus.” 

 

Como orar 
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Começando com a cruz, seguidas das seis primeiras contas, oramos: 

 

Oração para a ReparaçãodoCoraçãode Cristo 

 
Ó! Sangue de Cristo, 

derramado sobre o mundo, 

purifica nossa alma, 

alivia nosso coração. 

Tem piedade de nós, Senhor. 

 

Na conta maior de união, oramos o Pai Nosso em aramaico, que está apresentado na 
página7 deste opúsculo. 

 

Na 1ª dezena oramos: 

1º Sinal 

 
Pela lança que transpassou o Coração de Jesus,  

e derramou Misericórdia para o mundo,  

perdoa-nos Senhor. 

 
Na primeira conta menor de união oramos o Pai Nosso em aramaico. 
 

Na 2ª dezena oramos: 

2º Sinal 

 
Pelo Sagrado Sudário,  

que envolveu e transfigurou Jesus,  

restaura-nos Senhor. 

 

Na segunda conta menor de união oramos o Pai Nosso em aramaico. 
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Na 3ª dezena oramos: 

3º Sinal 

 

Pela Água que brotou do Lado3

                                       
3 Refere-se à região lateral esquerda do tórax, na altura do coração. 

 de Jesus, 

e nos deu a Redenção Eterna, 

conforta-nos Senhor. 

 

Na terceira conta menor de união oramos o Pai Nosso em aramaico. 

 

Na 4ª dezena oramos: 

4º Sinal 

 
Pelo Sangue que brotou do Coração de Jesus,  

que liberou o mundo,  

salva-nos Senhor. 

Na quarta conta menor de união oramos o Pai Nosso em aramaico. 

 

Na 5ª dezena oramos: 

5º Sinal 

 
Pelas três quedas de Jesus com a cruz,  

que converteram a humanidade,  

levanta-nos Senhor. 

 

Na quinta conta menor de união oramos o Pai Nosso em aramaico. 
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Na 6ª dezena oramos: 

6º Sinal 
 

Pelas chagas nas mãos de Jesus,  

que iluminaram todas as almas,  

tem piedade Senhor. 

 

Na conta maior de união oramos o Pai Nosso em aramaico. 

 

Nas seis últimas contas, e mais a cruz, oramos: 

 

7º Sinal 

 
Pela Gloriosa Ascensão de Jesus,  

que salvou toda a humanidade,  

dá-nos Teu Espírito Senhor. 

 

Oramos no total 81 contas. 

 

Ao levar para a prática este Orândio, tenhamos presentes no coração o valor e a 
dádiva que nos estão sendo entregues e a reverência com que devemos utilizá-la. 
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Pai Nosso em Aramaico 
Transliterado para o Português 

 

Abvún debachmaia 

Netcádech chmor 

Teitê malcutar 

Nerruei tseviánar aicána 

Debachmaia af ba-ár há 

Ravlán larma dessuncanan iarmana 

Uachpoclan raubéin uartarréin 

Aicána daf renan chuórren olrraiaben 

Uela tarlan letnessiuna 

Ela patsan min bichá 

Metul delarre malcutá 

Uarraila uatechpurta 

Lar-lam almin 

Aamein 

 

 

Como dissemos, nas contas de união do Orândio da Paixão e Transfiguração de Jesus, 
o Pai Nosso deve ser pronunciado em aramaico, seguindo os sons representados na 
transliteração em português. 

Para que possamos acompanhar o sentido do que estamos pronunciando, anotamos a 
seguir uma possível tradução dessa oração, considerando, porém que da mesma maneira 
como as línguas irmãs – hebraico e árabe – o aramaico pode expressar diferentes níveis de 
significado. 
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Pai Nossoem Aramaico 
Traduzido para o Português 

 

Abvún 

Ó! Consciência Suprema4

no Universo

, 
de onde provém o sopro de Vida, 

 

debachmaia 

que compenetra 
todos os mundos de som, luz e vibração, 

 
Netcádech chmor 

possa Tua luz sublime e profunda ser vivida. 
 

Teitê malcutar 

Teu Reino Celestial se aproxima, 
 

Nerruei tseviánar aicána 

Debachmaia af ba-ár há 

que Tua Vontade torne-se realidade 
5 assim como na Terra6

Dá-nos sabedoria

. 
 

Ravlán larma dessuncanan iarmana 
7

das faltas que nos aprisionam

 em nossas necessidades diárias, 
 

Uachpoclan raubéin uartarréin 

Aicána daf renan chuórren olrraiaben 

libera-nos das amarras, 
8

                                       
4 Consciência Pai-Mãe. 
5 Em tudo o que vibra. 
6 Aquilo que é material e denso. 
7 Compreensão. 
8 Carma. 

, 
assim como liberamos o pecado dos demais. 
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Uela tarlan letnessiuna 

Não nos deixes perder nas coisas superficiais9

Confirmado em confiança, fé e verdade

, 
 

Ela patsan min bichá 

mas deixa-nos ser livres daquilo que nos afasta 
de nosso verdadeiro propósito. 

 
Metul delarre malcutá 

Uarraila uatechpurta 

Lar-lam almin 

De Ti provém a Vontade Oniabarcante, 
o poder vivificador para atuar, 
a canção que a tudo embeleza 

e renova a si mesma de época em época. 
 
 

Aamein 
10

                                       
9 Materialismo, tentações comuns. 
10 Eu confirmo com todo o meu ser. 

. 


