
 
“O Som misterioso do nome Kuan Yin é sagrado como o estrondo 

do oceano. Não há outro igual a ele.” 

Sutra do Lótus 



 

 

 

 

 

Milagroso Rosário de Kuan Yin 
“Se vivemos uma vida plena de paz ou de conflito, isso em última análise, é determinado 

pelas nossas atitudes. 

Portanto, aqueles que receberem o meu rosário e o recitarem, receberão em primeiro lugar e 

acima de tudo mais misericórdia, e essa misericórdia que desce para a vossa taça (...) 

encherá toda a vossa casa até que a abundância da vossa misericórdia que foi invocada e 

vos foi desenvolvida possa se ampliar em círculos cada vez mais amplos.” 

                                                                                                                     Kuan Yin 

 

                        

 

 



Para esse rosário, você pode montar um altar em honra de Lady Kuan Yin da seguinte 

forma: uma imagem dela,  

uma taça com água que deve ser trocada e tomada todo o dia enquanto durar o rosário 

 uma vela lilás, rosa ou branca untada com mel 

um incenso de rosas, jasmin, sândalo ou lótus 

1 quartzo rosa ou ametista que deve ser segurada momentos antes de começar o ritual 

para que sejam transmutadas as energias e manifestado o amor. 

1 vaso de plantas, podendo ser orquídea. 

1 óleo de olíbano para unção do terceiro olho momentos antes de começar o rosário 

1 japamala de 108 contas 

Uma música leve, ou mantra deve ser deixado tocando no ambiente pelo menos 15 

minutos antes para já ir preparando a energia do local 

Esse rosário pode ser feito como novena, durando 9 dias, como uma jornada de 

transformação durando 21 dias ou como um ciclo durando 28 dias dependendo de sua 

necessidade e do que lhe for intuído. Durante esse período evite consumo de carne 

vermelha, álcool, vícios e alimentação pesada. Escolha ingerir mais líquidos. 

Você mesmo pode enriquecer esse ritual com suas próprias informações, experiências e 

manifestações da amada deusa da misericórdia. 

                   

 

 

 



                                       Início do Rosário 

 

Bem Amada Kuan Yin,  

Deusa da Misericórdia.  

Na quietude de meu coração,  

Dou-lhe boas vindas. 

 

Chamo agora por Vós, 

Para que venha em meu auxílio. 

Cubra-me e proteja-me 

Com Vosso manto misericordioso. 

Amada Kuan Yin, 

Que Vosso poder, 

Restabeleça em meu coração 

Vossa Flor de Lótus. 

 

Olhai por mim, 

Pela minha família, 

Por todos os meus entes queridos 

E abençoai-nos com Vossa Misericórdia infindável. 

 

Protegei o meu lar, 

Protegei a minha família, 

Protegei a nossa união, 

Protegei, protegei, protegei sempre! 

 

Protegei a nossa saúde, 

 protegei as nossas boas amizades, 

protegei a nossa paz, 



protegei, protegei, protegei sempre! 

 

Protegei os nossos negócios, 

Protegei todos os nossos empreendimentos,  

Protegei nossas finanças, 

Protegei, protegei, protegei sempre! 

 

Protegei nossos caminhos, 

Protegei-nos em nossas escolhas, 

Protegei as nossas boas companhias, 

Protegei, protegei, protegei sempre! 

 

Protegei-nos contra todos os males, 

Protegei-nos contra todos os perigos, 

Protegei-nos contra todas as tentações, 

Protegei, protegei, protegei sempre! 

Protegei-nos contra as invejas, 

Protegei-nos contra as fofocas, 

Protegei-nos contra as más influências, 

Protegei, protegei, protegei sempre! 

 

Protegei todos os lares, 

Protegei todas as famílias, 

Protegei todas as crianças, 

Protegei os nossos jovens, 

Protegei os idosos, 

Protegei os enfermos, 

Protegei, protegei, protegei sempre! 

 



Protegei todas as religiões, 

Que nos levam a Deus. 

Protegei a nossa cidade, 

Protegei nosso país, 

Protegei, protegei, protegei sempre! 

OM, OM, OM 

 

 

Decreto à Bem – Amada Kuan Yin 

1 – Bem Amada Kuan Yin, venha em meu auxílio neste momento 

2 – Bem Amada Kuan Yin, venha expandir a Vossa Luz em meu 

coração 

3 – Bem Amada Kuan Yin, que Vosso amor inunde a minha vida  

4 – Bem Amada Kuan Yin, que Vossa misericórdia esteja comigo 

5 – Bem Amada Kuan Yin, escute-me nesse momento. 

6 – Bem Amada Kuan Yin, que Vossa paz me abençoe  

7 – Bem Amada Kuan Yin, abençoe meu lar  

8 – Bem Amada Kuan Yin, abençoe a minha família 

9 – Bem Amada Kuan Yin, abençoe meu companheiro/companheira, 

esposo/esposa. 

10 – Bem Amada Kuan Yin, abençoe meus filhos e irmãos. 

11 – Bem Amada Kuan Yin, abençoe os meus pais. 

12- Bem Amada Kuan Yin, abençoe os meus amigos  

13 – Bem Amada Kuan Yin, abençoe meus negócios 

14 – Bem Amada Kuan Yin, abençoe minhas finanças 

15 – Bem Amada Kuan Yin, abençoe minha vida profissional 

16 – Bem Amada Kuan Yin, abençoe meu trabalho 

17 – Bem Amada Kuan Yin, abençoe meu saber 

18 – Bem Amada Kuan Yin, cure meu corpo 

19 – Bem Amada Kuan Yin, cure meus pensamentos 



20 – Bem Amada Kuan Yin, cure minhas emoções 

21 – Bem Amada Kuan Yin, cure minhas sombras  

22 – Bem Amada Kuan Yin, cure meu mental 

23- Bem Amada Kuan Yin, cure minha alma e seus fragmentos 

24 – Bem Amada Kuan Yin, cure todos os meus relacionamentos 

25 – Bem Amada Kuan Yin, cure o meu lar 

26 – Bem Amada Kuan Yin, cure a minha família 

27 – Bem Amada Kuan Yin, cure as minhas finanças 

28 – Bem Amada Kuan Yin, cure minha vida profissional 

29 – Bem Amada Kuan Yin, cure meus negócios 

30 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me  

31 - Bem Amada Kuan Yin, liberte-me de todo o sentimento de ódio 

agora. 

32 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me do sentimento de rancor 

agora. 

33 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me das mágoas agora. 

34 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me de todos os ressentimentos 

agora. 

35 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me do orgulho. 

36 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me do ciúme. 

37 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me da inveja 

38 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me da ignorância. 

39 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me da cobiça 

40 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me da avareza agora 

41 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me da luxúria 

42 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me dos vícios 

43 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me da procrastinação 

44 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me das fofocas 

45 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me das tentações  

46 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me das más influências 



47 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me dos maus hábitos 

48 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me das dúvidas 

49 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me da tristeza 

50 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me de qualquer tipo de amarração 

agora. 

51 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me da descrença 

52 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me do pessimismo 

53 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-me do medo 

54 – Bem Amada Kuan Yin, proteja minha vida 

55 – Bem Amada Kuan Yin, proteja meu lar 

56 – Bem Amada Kuan Yin, proteja minha família 

57 – Bem Amada Kuan Yin, proteja meu companheiro (a) / esposo 

(a). 

58 – Bem Amada Kuan Yin, proteja meus filhos e irmãos 

59 – Bem Amada Kuan Yin, proteja nossa saúde 

60 – Bem Amada Kuan Yin, proteja nossa união 

61 – Bem Amada Kuan Yin, dê – nos a Paz 

62 – Bem Amada Kuan Yin, proteja nossa felicidade 

63 – Bem Amada Kuan Yin, proteja nossos projetos 

64 – Bem Amada Kuan Yin, proteja nossas finanças 

65 – Bem Amada Kuan Yin, proteja nossa profissão 

66 – Bem Amada Kuan Yin, proteja nosso trabalho 

67 – Bem Amada Kuan Yin, proteja nossos corpos 

68 – Bem Amada Kuan Yin, proteja nossas mentes 

69 – Bem Amada Kuan Yin, proteja-nos contra todos os perigos 

70 – Bem Amada Kuan Yin, proteja-nos contra a falsidade 

71 – Bem Amada Kuan Yin, proteja-nos contra a inveja 

72 – Bem Amada Kuan Yin, proteja-nos contra as más influências 

73 – Bem Amada Kuan Yin, proteja-nos contra as traições 

74 – Bem Amada Kuan Yin, proteja-nos contra as enfermidades 



75 – Bem Amada Kuan Yin, proteja-nos contra as más linguas 

76 – Bem Amada Kuan Yin, proteja-nos contra as pessoas de má 

índole. 

77 – Bem Amada Kuan Yin, proteja-nos contra as decepções 

78 – Bem Amada Kuan Yin, proteja-nos contra as baixas vibrações 

79 – Bem Amada Kuan Yin, proteja-nos sempre onde estivermos. 

80 – Bem Amada Kuan Yin, proteja todas as crianças 

81 – Bem Amada Kuan Yin, proteja todos os jovens 

82 – Bem Amada Kuan Yin, proteja todos os idosos 

83 – Bem Amada Kuan Yin, proteja todos os pais 

84 – Bem Amada Kuan Yin, proteja todas as mães  

85 – Bem Amada Kuan Yin, proteja todos os sofredores 

86 – Bem Amada Kuan Yin, proteja todos os lares 

87 – Bem Amada Kuan Yin, proteja todas as famílias 

88 – Bem Amada Kuan Yin, proteja nossa cidade 

89 – Bem Amada Kuan Yin, proteja nosso estado 

90 – Bem Amada Kuan Yin, proteja nosso país 

91 – Bem Amada Kuan Yin, proteja nosso planeta 

92 – Bem Amada Kuan Yin, conceda-nos Vossa Misericórdia 

93 – Bem Amada Kuan Yin, misericórdia, misericórdia, misericórdia 

para toda a humanidade. 

94 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-nos da injustiça social  

95 – Bem Amada Kuan Yin, liberte-nos da violência  

96 – Bem Amada Kuan Yin, liberte nossa juventude dos vícios  

97 – Bem Amada Kuan Yin, venha nos libertar de todo o mal 

98 – Bem Amada Kuan Yin, venha nos libertar das aflições 

99 – Bem Amada Kuan Yin, venha nos libertar de todas as pragas e 

maldições faladas ou nos enviadas. 

100 – Bem Amada Kuan Yin, venha nos libertar das perseguições 

101- Bem Amada Kuan Yin, venha nos libertar da corrupção 



102 – Bem Amada Kuan Yin, venha nos libertar dos infortúnios 

103 – Bem Amada Kuan Yin, venha nos libertar do caminho da 

perdição 

104 – Bem Amada Kuan Yin, venha trazer alívio ao meu coração 

105 – Bem Amada Kuan Yin, venha me conceder a tão desejada 

benção 

106 – Bem Amada Kuan Yin, venha transformar o meu desespero em 

esperança 

107 – Bem Amada Kuan Yin, venha transformar meu pranto em riso 

108 – Bem Amada Kuan Yin, amorosa e misericordiosa, eu vos 

peço... (faça seu pedido pessoal). 

OM MANI PADME HUM! (108X) 

Visualize Kuan Yin chegando e derramando de seu jarro o seu 

sagrado néctar sobre você, enquanto você diz: “ Bem Amada Kuan 

Yin, faço o Vosso rosário nesse momento para que Vossa energia 

amorosa preencha o meu coração, todo o meu ser, toda a minha 

casa, toda a minha vida. 

Eu vos peço que Vossa misericórdia desça sobre... (diga sobre o que 

ou quem). 

Em nome da minha Poderosa Presença Divina EU SOU, peço-Vos 

que... (faça seus pedidos).” 

Salve a Jóia no Lótus! (3x) 

 

Tubo de Luz 

Presença do Eu Sou tão amada, 

Sela-me no Tubo de Luz, 

Na chama da Mestra Kuan Yin, 

Agora invocada, 

Que ela liberte meu templo  

De toda a discórdia que me é enviada. 

A Chama Violeta eu invoco agora para 

Todo o desejo consumir 

E arder pela liberdade 



Até em seu fogo me fundir (3x) 

 

 

 

Decretos de Coração, Cabeça e Mão 

 

Coração 

Fogo violeta, Divino Amor, 

No meu coração reluz teu fugor! 

És misericórdia em manifestação 

Mantém para sempre a nossa união (3x) 

 

Cabeça 

Luz do EU SOU, Divindade em mim 

Liberta a minha mente agora; 

Fogo Violeta, brilho sem fim,  

Minha mente envolve nesta hora. 

Divindade que me dás o pão diariamente 

Com tua celeste radiação 

Minha mente se torna Luz em Ação. (3x) 

 

Mão 



Eu Sou a mão da Divindade em ação, 

A vitória sempre conquistando; 

Minha alma pura com satisfação 

O caminho do meio vai trilhando. (3x) 

 

 

Agora diga: 

“ Em nome da minha Poderosa Presença Divina Eu Sou, eu aceito um 

milagre neste dia. Em nome da milagrosa Kuan Yin, eu aceito um 

milagre neste dia.”  

 

 

Repita: NAMO GUAN SHI IN PUSA (108X) 

 

Perdão 

EU SOU o perdão aqui atuando, 

Dúvidas e medos expulsando, 

Com asas de cósmica vitória 

A humanidade para sempre libertando. 

Com pleno poder invoco agora, 

O perdão a toda hora; 

Toda a vida sem exceção 

Envolvo com a graça do perdão. (3x) 

 

Reforce seu pedido, dizendo: “No Imaculado Coração de Kuan Yin eu 

confio ... (diga o que você está entregando nas mãos dela). 

 

Repita : 

Na Luz de Kuan Yin eu me refugio! (3x) 

Salve a Jóia no Lótus! (3x) 



OM, OM, OM 

 

 

Que o amor e paz da misericordiosa deusa Kuan Yin, esteja com 

você, sua casa e família! 

 

Quem é deusa / mestra/ Buda Kuan Yin? 

                         

Kuan Shih Yin Tzu Tsai, significa ‘a soberana que se preocupa com os sons do mundo’. De 

acordo com a lenda, ela parou no umbral do céu para ouvir os clamores do mundo. Kuan Yin já 

era adorada na China antes do advento do Budismo, passando a ser adotada pelos budistas 

como uma encarnação de Avalokitesvara (Padmapani), cuja intercessão tem sido invocada ao 

longo dos séculos por devotos que entoam as seis sílabas místicas ‘OM MANI PADME HUM’. 

No Ocidente acabou por se tornar conhecida como a Deusa da Misericórdia. 

Kuan Yin fez o voto do bodhisattva, de trabalhar junto às evoluções deste planeta e 

deste sistema solar para lhes mostrar o caminho dos Ensinamentos dos Mestres 

Ascensos. Foi a antecessora de Saint Germain como Chohan do Sétimo Raio, cujo cargo 

ocupou durante dois mil anos, e serve como a representante do sétimo raio no Conselho 

do Carma. Kuan Yin é a hierarca do Templo da Misericórdia, situado no plano etérico 

sobre a cidade de Pequim, na China, desde onde focaliza a chama da misericórdia e do 

perdão para os filhos da antiga terra de Chin, e as almas da humanidade.  



A SALVADORA COMPASSIVA 

Kuan Yin é a Salvadora Compassiva do Leste. Por todo o Oriente altares dedicados a 

esta Mãe da Misericórdia podem ser achados em templos, casas e grutas nos caminhos. 

Orações à Presença dela e à sua Chama estão incessantemente nos lábios dos devotos à 

medida que buscam orientação e socorro em todas as áreas da vida. 

Na tradição da Grande Fraternidade Branca Kuan Yin é conhecida como a Mestra 

Ascensa que carrega a função e o título de “Deusa da Misericórdia” porque ela 

personifica as qualidades divinas da lei da misericórdia, compaixão e perdão. Ela passou 

por numerosas encarnações antes de sua ascensão há milhares de anos e aceitou o voto 

de bodhisattva para ensinar aos filhos de Deus não ascensos como equilibrar seus 

carmas e cumprir seus planos divinos com serviço amoroso à vida e a aplicação da 

chama violeta pela ciência da Palavra falada. 

Kwan Yin é originária do planeta Vênus e chegou à Terra juntamente com a comitiva de 

Sanat Kumara há 16 milhões de anos, quando este tomava posse como Senhor do 

Mundo, na regência da Terra. Como Mestra de Saint Germain, ela o acompanhou e 

inspirou em suas inúmeras missões na Terra, com a intenção de ajudar a humanidade 

em sua elevação. 

O que são os Decretos? 

 São formas aceleradas de oração, pronunciadas em voz alta. 

Significado dos Mantras: OM MANI PADME HUM e NAMO GUAN SHI YIN PUSA 

Om – Faz que sintamos a ligação com Kuan Yin 

Mani – Elimina as más energias de nossa aura 

Padme – harmoniza a nossa aura 

Hum – estimula a percepção e mantém a harmonia da nossa aura 

Namo – Saudações 

Guan Shi Yin – Deusa Kuan Yin, manifestação divina Yin (feminina, a Deusa) 

Pusa – Iluminada, Bodhisattva, Misericordiosa 

 

Que sua experiência com esse Rosário Milagroso seja maravilhosa! Se quiser, conte 

para mim, ficarei muito feliz em receber sua experiência. E me diga se poderei postar 

nas redes sociais seu testemunho com seu nome, ou com um nome fantasia. Você pode 

enviar para: contatoalinechuvas@gmail.com 
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