
Buku Pendahuluan dan Doa untuk Asosiasi 
Auxilium Christianorum (Penolong Umat Kristiani) 

 
 
Pendahuluan 
 
 Gereja mengajarkan kita bahwa ia terbagi menjadi Gereja yang Berjaya 
(anggota-anggota Gereja di surga), Gereja yang Sengsara (anggota-anggota Gereja di 
Api Penyucian), dan Gereja Militan (anggota-anggota Gereja yang masih hidup di 
dunia ini). Karena kita adalah bagian dari Gereja Militan, kita berada di dalam 
pertempuran spiritual dan pertempuran spiritual ini memerlukan kita untuk 
menyadari, seperti ajaran Santo Paulus kepada kita, “karena perjuangan kita bukanlah 
melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan 
penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-
roh jahat di udara” (Efesus 6:12). 
 Para anggota Auxilium Christianorum harus selalu ingat akan kenyataan dari 
keadaan para anggota Gereja yang masih hidup di dunia ini. Walaupun ada ajaran 
Santo Paulus tersebut, banyak orang Katolik tidak menanggapi dengan serius 
kewajiban mereka untuk berperang melawan kuasa jahat. Oleh sebab itu, Asosiasi 
Auxilium Chritianorum didirikan. 
 
 
Tujuan Utama dari Asosiasi ini Adalah: 
 
1. Untuk menyediakan doa-doa bagi para imam yang berasosiasi dengan Auxilium 
Christianorum, sehingga kerasulan mereka untuk mengusir iblis dapat berdaya-guna. 
 
2. Untuk menyediakan doa-doa bagi perlindungan para imam, para anggota asosiasi 
ini dan keluarga-keluarga dan teman-teman mereka sehingga mereka tidak terkena 
pengaruh negatif iblis. 
 
 
Persyaratan Bagi Para Anggota 
 
Persyaratan bagi para anggota Auxilium Christianorum adalah sebagai berikut: 
 
1. Sebelum menjadi anggota Auxilium Christianorum, para awam sangat disarankan 
untuk berkonsultasi dengan pembimbing rohani atau bapa pengakuan mereka. 
 
2. Mereka harus berusaha untuk menjalankan kebiasaan hidup dalam rahmat 
pengudusan, selalu ingin untuk tidak jatuh ke dalam dosa berat dan menghindari 
semua dosa ringan yang dilakukan dengan sadar/sengaja. 
 
3. Para anggota harus terus berusaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan 
hidup doa mereka, tidak hanya doa-doa vokal yang termasuk di sini, tetapi juga 
kehidupan meditasi yang konsisten, yang sangat efektif untuk mengusir iblis dan 
menghindari opresi iblis. 
 
4. Berdoa Rosario setiap hari. Intensi dari doa Rosario tersebut bisa untuk intensi 
apapun, tidak harus dipersembahkan bagi tujuan-tujuan Auxilium Christianorum. 



 
5. Para anggota harus memenuhi persyaratan mendoakan doa-doa vokal harian yang 
termasuk di sini dengan tujuan-tujuan utama Asosiasi ini sebagai intensi mereka. Para 
anggota diminta untuk sering menggunakan benda-benda sakramental yang diketahui 
dapat menangkal dan mengusir iblis. 
 
6. Para anggota harus berusaha untuk menyimpan kata-kata Santo Paulus di dalam 
hati mereka : karena kita berjuang melawan penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa iblis, 
para anggota harus berusaha untuk lemah lembut dan rendah hati kepada sesama, 
tidak pernah menyerang di dalam kemarahan atau keributan, tetapi berusaha 
mencabut pengaruh iblis apapun sesuai dengan keadaan hidup mereka. Hal ini 
termasuk menggunakan doa pengikatan (binding prayers) yang sesuai dengan prinsip-
prinsip resmi Katolik dan menghindari segala macam bentuk takhayul, baik di dalam 
kehidupan sehari-hari mereka atau ketika mereka dalam pertempuran melawan roh-
roh jahat. Ini berarti bahwa penggunaan doa-doa yang termasuk di sini atau doa 
apapun untuk mengusir iblis akan selalu berada di bawah prinsip Katolik yang resmi 
dan selalu dilakukan dengan devosi dan iman. 
 
7. Para anggota harus berusaha untuk meningkatkan devosi mereka kepada Bunda 
kita dengan sebutan Virgo Potens (Perawan Paling Berkuasa) 
 
8. Setiap anggota harus berusaha untuk meningkatkan devosinya kepada Malaikat 
Pelindung-nya. 
 
9. Jika secara keuangan memungkinkan, setiap anggota Auxilium Christianorum 
diminta memiliki patung Bunda Maria dan patung Santo Mikael di rumah mereka, 
serta lilin di depannya yang akan dinyalakan. 
 
10. Para anggota dari Asosiasi ini harus menyadari bahwa tidak ada dari persyaratan-
persyaratan ini yang bila tidak dilakukan menjadi dosa. 
 
Dengan Persetujuan Eklesial. 
Copyright © 2018 Auxilium Christianorum 
 
 

Doa Harian Bagi Para Anggota Auxilium Christianorum 
 
Doa untuk didoakan setiap hari: 
 
Pertolongan kita di dalam nama Tuhan. 
Yang menjadikan surga dan bumi. 
 
 Perawan Maria yang paling murah hati, Engkau yang akan menghancurkan 
kepala ular, lindungi kami dari pembalasan si jahat. Kami persembahkan doa, 
permohonan, penderitaan, dan perbuatan baik kami kepadaMu sehingga Engkau dapat 
menyucikan, menguduskan, dan menyerahkannya kepada Putramu sebagai 
persembahan yang sempurna. Semoga persembahan ini diberikan agar setan yang 
mempengaruhi atau berupaya mempengaruhi anggota Auxilium Christianorum tidak 
tahu sumber pengusiran dan kebutaan mereka. Butakan mereka sehingga mereka tidak 
tahu perbuatan baik kami. Butakan mereka sehingga mereka tidak tahu kepada siapa 



untuk membalas dendam. Butakan mereka sehingga mereka menerima hukuman 
setimpal untuk perbuatan mereka. Bungkus kami dengan Darah Mulia Anak-Mu 
sehingga kami dapat menikmati perlindungan yang mengalir dari Sengsara dan 
Kematian-Nya. Amin. 
 
Doa Santo Mikael 
Santo Mikael, Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran;  
jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati 
kami mohon, kiranya Allah menghardiknya, dan semoga engkau, hai Panglima 
Pasukan Surgawi, dengan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka setan dan 
semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. 
Amin. 
 
Doa Malaikat Pelindung 
Malaikat Tuhan, pelindungku yang terkasih, yang kepadanya kasihNya menjagaku di 
sini, tetaplah selalu di sisiku hari ini, untuk menerangi dan melindungi, mengatur dan 
membimbingku. Amin. 
 
Bapa Kami 
Bapa kami yang ada di surga. Dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. 
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada 
hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah 
kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah 
kami dari yang jahat. Amin. 
 
Salam Maria 
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertaMu, terpujilah Engkau diantara wanita, dan 
terpujilah buah tubuhMu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang 
berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. 
 
Kemuliaan 
Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, 
sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. 
 
 
Litani Darah Mulia Tuhan Kita Yesus Kristus 
 
Tuhan, kasihanilah kami, 
Kristus, kasihanilah kami. 
Tuhan, kasihanilah kami, 
Kristus dengarkanlah kami. 
Kristus, kabulkanlah doa kami. 
Allah Bapa di Surga, kasihanilah kami. 
Allah Putera Penebus dunia, kasihanilah kami. 
Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. 
Allah Tri Tunggal Mahakudus; Allah Yang Maha Esa, kasihanilah kami. 
Darah Kristus, Putra Tunggal Bapa yang Kekal,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, Sabda Allah yang menjadi manusia,  
selamatkanlah kami. 



Darah Kristus, Perjanjian Baru dan Kekal,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, yang telah bercucuran di tanah dalam sakratul maut,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, yang telah mengalir saat didera,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, yang telah memancar saat dimahkotai duri,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, yang tercurah di salib,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, harga keselamatan kami,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, yang tanpaNya tidak ada pengampunan,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, minuman dan penyegar jiwa dalam Ekaristi,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, sungai kerahiman,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, yang telah mengalahkan setan,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, keteguhan para martir,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, kekuatan para pengaku iman,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, yang berbuahkan para perawan,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, penolong orang yang dalam bahaya,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, kelegaan bagi orang yang berbeban berat,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, pelipur orang yang menderita,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, pengharapan orang yang bertobat,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, penghibur orang yang akan meninggal dunia,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, kedamaian dan kelembutan segala hati,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, jaminan hidup kekal,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, penebus jiwa-jiwa dari api penyucian,  
selamatkanlah kami. 
Darah Kristus, yang patut menerima segala kemuliaan dan kehormatan,  
selamatkanlah kami. 
Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, 
bebaskanlah kami, ya Tuhan. 
Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, 
kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, 
kasihanilah kami. 



Engkau telah menebus kami dengan darahMu ya Tuhan 
Dan telah menjadikan kami kerajaan bagi Allah kami 
 

Marilah berdoa. 
 
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat PutraMu yang tunggal 
menjadi Penebus dunia, dan telah berkenan didamaikan dengan kami oleh darahNya. 
Kami mohon, berilah supaya kami menghormati nilai penyelamatan kami itu dan 
dilindungi oleh kekuatanNya di dunia ini terhadap segala hal yang menyakitkan, 
sehingga kami dapat bergembira karena buahnya yang kekal di surga. Demi Kristus 
Pengantara kami. Amin. 
 
 
Pada Hari Minggu: 
 
O Ratu Surga dan Bumi Yang Mulia, Perawan Yang Paling Berkuasa, engkau yang 
memiliki kuasa untuk menginjak  kepala ular tua dengan tumitmu, datang dan 
gunakanlah kuasa yang mengalir dari rahmat yang Dikandung Tanpa Noda. 
Lindungilah kami di bawah mantel kemurnian dan cintamu, tariklah kami ke dalam 
hatimu, tempat tinggal yang manis, dan musnahkan dan lumpuhkan kuasa-kuasa yang 
ditujukan untuk menghancurkan kami. Datanglah o Bunda Yang Paling Berkuasa 
Atas Para Malaikat Kudus dan Bunda Rosario Kudus, engkau yang dari semula telah 
menerima dari Tuhan kuasa dan misi untuk menginjak kepala Setan. Kirimkanlah 
pasukan-pasukan kudusmu, dengan rendah hati kami mohon padamu, agar di bawah 
perintahmu dan dengan kuasamu, mereka akan mengejar roh-roh jahat, menyerang 
mereka di setiap sisi, menahan serangan-serangan mereka yang berani dan mengusir 
mereka jauh-jauh dari kami, tidak membahayakan siapapun dalam prosesnya, 
mengikat mereka pada kaki Salib untuk dihakimi dan dihukum oleh Yesus Kristus 
Putramu dan dibuang olehNya sesuai dengan kehendakNya. 
 Santo Yosef, Pelindung Gereja Universal, datanglah membantu kami melawan 
kuasa-kuasa kegelapan di dalam pertempuran sengit ini, patahkan serangan-serangan 
iblis, dan bebaskanlah anggota Auxilium Christianorum dan semua yang didoakan 
oleh para imam Auxilium Christianorum dari cengkeraman kuat sang musuh. 
 Santo Mikael, panggillah seluruh penghuni surgawi untuk menggunakan 
semua kuasa mereka di dalam pertempuran hebat melawan kuasa-kuasa neraka. 
Datanglah Pangeran Surga dengan pedang kebesaranmu dan usirlah ke dalam neraka 
setan dan semua roh-roh jahat lainnya. O para Malaikat Pelindung, bimbinglah dan 
lindungilah kami. Amin. 
 
 
Pada Hari Senin: 
 
Di dalam NamaMu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa agar Engkau membungkus 
kami, keluarga kami, dan semua kepunyaan kami dengan CintaMu dan Darah 
TermuliaMu dan kelilingilah kami dengan para Malaikat SurgawiMu, para Orang 
Kudus, dan mantel Bunda kami yang Terberkati. Amin. 
 
 
Pada Hari Selasa: 
 



Tuhan Yesus Kristus, kami mohon rahmat kepadaMu untuk tetap terlindungi di 
bawah perlindungan mantel Maria, dikelilingi oleh semak duri kudus yang darinya 
dijadikanlah Mahkota Duri Kudus, dan dipenuhi dengan Darah MuliaMu dalam kuasa 
Roh Kudus, dengan para Malaikat Pelindung kami, untuk kemuliaan Bapa yang lebih 
besar lagi. Amin. 
 
 
Pada Hari Rabu: 
 
Di dalam Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, kami mohon kepadaMU untuk 
membuat semua roh-roh jahat tidak berdaya, lumpuh, dan tidak berhasil membalas 
dendam terhadap anggota Auxilium Christianorum, keluarga-keluarga kami, teman-
teman kami, komunitas-komunitas kami, semua yang berdoa bagi kami dan anggota-
anggota keluarga mereka, atau siapa saja yang berhubungan dengan kami dan semua 
orang yang didoakan oleh para imam Auxilium Christianorum. Kami mohon 
kepadaMU untuk mengikat semua roh-roh jahat, semua kuasa di udara, air, tanah, api, 
bawah tanah, atau di manapun mereka menggunakan kuasa-kuasanya, kuasa-kuasa 
setan di alam dan apapun dan semua utusan-utusan setan dari pusat-pusat mereka. 
Kami mohon kepadaMU untuk mengikat dengan Darah MuliaMu semua atribut, 
aspek dan karakteristik, interaksi, komunikasi dan permainan yang menipu dari roh-
roh jahat. Kami mohon kepadaMU untuk mematahkan setiap dan semua perjanjian, 
ikatan, dan kelekatan di dalam Nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. 
 
 
Pada Hari Kamis: 
 
Tuhanku, Engkau yang Maha Kuasa, Engkaulah Allah, Engkaulah Bapa kami. Kami 
mohon kepadaMU melalui perantaraan dan pertolongan para Malaikat Agung, Santo 
Mikael, Raphael, dan Gabriel untuk membebaskan para saudara-saudari kami yang 
diperbudak oleh si jahat. Semua Para Kudus di Surga, datanglah membantu kami. 
Dari kekhawatiran, kesedihan dan obsesi – Kami mohon padaMu, bebaskanlah kami, 
ya Tuhan. 
Dari kebencian, percabulan dan iri hati – Kami mohon padaMu, bebaskanlah kami, ya 
Tuhan. 
Dari pikiran kecemburuan, amarah, dan kematian – Kami mohon padaMu, 
bebaskanlah kami, ya Tuhan. 
Dari setiap pikiran untuk bunuh diri dan aborsi – Kami mohon padaMu, bebaskanlah 
kami, ya Tuhan. 
Dari setiap bentuk dosa seksualitas – Kami mohon padaMu, bebaskanlah kami, ya 
Tuhan. 
Dari setiap perpecahan dalam keluarga kami dan setiap pertemanan yang 
mencelakakan – Kami mohon padaMu, bebaskanlah kami, ya Tuhan. 
Dari segala macam mantra, kejahatan, sihir dan ilmu gaib – Kami mohon padaMu, 
bebaskanlah kami, ya Tuhan. 
Engkau yang berkata, “Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. DamaiKu Kuberikan 
kepadaMu”, kabulkanlah melalui perantaraan Perawan Maria, sehingga kami dapat 
dibebaskan dari setiap pengaruh iblis dan selalu menikmati damaiMU. Dalam Nama 
Kristus, Tuhan kami. Amin. 
 
 



Pada Hari Jumat: 
 
Litani Kerendahan Hati 
 
Ya Yesus, yang lemah lembut dan rendah hati, dengarkanlah aku. 
Dari keinginan untuk dihargai, bebaskanlah aku. 
Dari keinginan untuk dicintai, bebaskanlah aku. 
Dari keinginan untuk ditinggikan, bebaskanlah aku. 
Dari keinginan untuk dihormati, bebaskanlah aku. 
Dari keinginan untuk dipuji, bebaskanlah aku. 
Dari keinginan untuk diutamakan dari yang lain, bebaskanlah aku. 
Dari keinginan untuk dimintai nasihat, bebaskanlah aku. 
Dari keinginan untuk disetujui, bebaskanlah aku. 
Dari rasa takut dipermalukan, bebaskanlah aku. 
Dari rasa takut direndahkan, bebaskanlah aku. 
Dari rasa takut ditegur, bebaskanlah aku. 
Dari rasa takut difitnah, bebaskanlah aku. 
Dari rasa takut dilupakan, bebaskanlah aku. 
Dari rasa takut diejek, bebaskanlah aku. 
Dari rasa takut diperlakukan dengan salah, bebaskanlah aku. 
Dari rasa takut dicurigai, bebaskanlah aku. 
Agar orang lain lebih dicintai daripada aku, Yesus, berilah aku rahmat untuk 
menginginkannya. 
Agar mereka lebih ditinggikan daripada aku, Yesus, berilah aku rahmat untuk 
menginginkannya. 
Agar mereka bertambah besar dan aku bertambah kecil di mata dunia, Yesus, berilah 
aku rahmat untuk menginginkannya. 
Agar mereka dipilih dan aku dikesampingkan, Yesus, berilah aku rahmat untuk 
menginginkannya. 
Agar mereka mendapat pujian dan aku terabaikan, Yesus, berilah aku rahmat untuk 
menginginkannya. 
Agar mereka lebih diutamakan daripada aku dalam segalanya, Yesus, berilah aku 
rahmat untuk menginginkannya. 
Agar mereka lebih kudus daripada aku, asalkan aku menjadi kudus sebagaimana 
mestinya, Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. 
 
 
Pada Hari Sabtu: 
 
O Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami memanggil NamaMu yang 
Kudus, dan dengan rendah hati kami mohon ampun dariMU, sehingga melalui 
perantaraan Perawan Yang Tak Bernoda, Bunda Maria kami, dan Malaikat Agung 
Santo Mikael yang mulia, Engkau mau membantu kami melawan Setan dan semua 
roh-roh kotor yang berkeliaran di dunia membawa bahaya besar bagi umat manusia 
dan hilangnya jiwa-jiwa mereka. Amin. 
 
 
Doa Penutup Untuk Setiap Hari 
 



Ratu Agung Surga, berkuasa atas para Malaikat, Engkau yang dari semula menerima 
dari Tuhan kuasa dan misi untuk menginjak kepala setan, kami dengan rendah hati 
meminta kepadaMu untuk mengirimkan pasukan-pasukan kudusMu agar di bawah 
perintahMu dan melalui kuasaMu, mereka akan mengejar semua iblis dan bertempur 
melawan mereka di mana saja, menekan kelancangan semua iblis, dan mengusir 
mereka ke dalam jurang neraka. O Bunda yang baik dan lembut hati, Engkau akan 
selalu menjadi cinta dan harapan kami! O Bunda Ilahi, kirimkanlah para Malaikat 
KudusMu untuk membela kami dan mengusir jauh-jauh dari kami musuh yang kejam. 
Para Malaikat yang Kudus dan Malaikat Agung, belalah kami, lindungilah kami. 
Amin. 
 
Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. 
Maria, Penolong umat Kristiani, doakanlah kami. 
Perawan yang paling berkuasa, doakanlah kami. 
Santo Yosef, doakanlah kami. 
Santo Mikael Malaikat Agung, doakanlah kami. 
Semua para Malaikat yang kudus, doakanlah kami.  
 
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 
 
 


