ORAÇÃO DE SÃO JORGE

Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge. Para que meus
inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo
olhos não me enxerguem e nem pensamentos eles possam ter para me
fazerem mal.
Armas de fogo o meu corpo não o alcançarão, facas e lanças se quebrarão
sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu
corpo amarrarem.
Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua Santa e Divina
Graça, a Virgem Maria de Nazaré, me cubra com o seu Sagrado e divino
manto, me protegendo em todas minhas dores e aflições, e Deus com a sua
Divina Misericórdia e grande poder, seja meu defensor, contra as maldades de
perseguições dos meus inimigos.
E o glorioso São Jorge, em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, e
em nome da falange do Divino Espírito Santo, me estenda o seu escudo e as
suas poderosas anulas, defendendo-me com a sua força e com a sua
grandeza, do poder dos meus inimigos carnais e espirituais e de todas suas
más influências,
e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e
submissos a vós, sem se atreverem a ter um olhar sequer que me possa
prejudicar.

Assim seja com o poder de Deus e de Jesus e da falange do Divino Espírito
Santo.

Amém.

EM ESPANHOL:

Voy a caminar y vestir, armados con armas de São Jorge. Para que no llegue
mis enemigos, teniendo pies, no tener manos, pick me tener ojos me percibir
no y ni pensamientos que puedan tener para mí hacer mal.

Las armas de fuego mi cuerpo no lograr, cuchillos y lanzas si mi cuerpo se
romperá sin alcanzar, sogas y cadenas si arrebentarão sin mi cuerpo
bloqueado.

Jesús Cristo, proteger y defender con el poder de su Santa y Divina Gracia, la
Virgen María de Nazaret, cubrir con su divino y manto sagrado, yo en todos mis
dolores y aflicciones y Dios en su misericordia divina y gran potencia,
asegurando ser mi abogado, contra la persecución mal de mis enemigos.
Y el glorioso San Jorge, en nombre de Dios, en el nombre de María de Nazaret
y en nombre de la falange del Divino Espírito Santo, me ampliar su escudo y su
potente anulas, me defendiendo con su fuerza y su grandeza, el poder de mis
enemigos carnales y espirituales y todas sus influencias malas,
y que por debajo de los pies de su jinete fiel, son mis enemigos humildes y
sumisos, sin atreverse a tomar que un vistazo incluso podría dañar.

Así que con el poder de Dios y Jesús y la falange del Divino Espírito Santo.
Amén.

