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COMO FAZER A ARVORE DA
FAMÍLIA OU GENEAGRAMA
A árvore da família ou geneagrama é algo
simples e ao mesmo tempo fundamental
para orar de modo eficaz pela cura entre
gerações. É importante fazer um apanhado
de, no mínimo, cinco gerações da sua
família.
PRIMEIRO PASSO
Escreva seu nome e responda às seguintes
perguntas, colocando as respostas na frente
do nome.
Dimensão espiritual:
- Como estou espiritualmente?
- Recebi os sacramentos (batismo, crisma,
eucaristia, reconciliação, unção dos
enfermos, matrimônio – para os casados -,
ordem – para os sacerdotes)?. Como estou
vivendo a graça recebida por meio deles?
- Tenho dificuldade de sentir Deus? Sinto
algum bloqueio?
- Trago algum pecado escondido ou, mesmo
que me confesse, não sou capaz de libertarme?
- Tive alguma ligação com falsas doutrinas?
Fui levado, em algum momento da minha
vida, a lugares que professavam falsas
doutrinas? (quantas vezes os pais, na

melhor das intenções, sem saber que estão
prejudicando seus filhos, os levam a lugares
onde existe a contaminação maligna).
Dimensão emocional e afetiva:

vem à sua mente?
Como eram seus pais ou responsáveis
(calmos, nervosos, rígidos, fechados,
ausentes, tinham algum vício, castigavam,
brigavam entre si ou com você?)

- Sou uma pessoa otimista ou pessimista?
- Tenho bom humor?
- Faço amizades com facilidade?
- Guardo rancor, ódio, desejo de vingança?
- Sinto ciúme ou inveja?
- Tenho tendência para a depressão ou
desejei tirar a vida (suicídio)?
- Sou dependente de algum vício (álcool,
drogas, jogo...)?

Outros problemas:

Dimensão física:

Em cima de seu nome, escreva o nome de
seus pais (se não os conheceu, escreva
somente pai e mãe). Responda por eles as
perguntas anteriores.

- Tenho alguma doença?
- Tenho medo de contrair alguma doença?
Porquê?

- Você tem alguma tendência para a
mentira, desonestidade, infidelidade, crime,
etc.?
- Cometeu aborto ou levou outra pessoa a
fazê-lo?
SEGUNDO PASSO

TERCEIRO PASSO
Para os solteiros, casados, separados e
viúvos:

Em relação aos pais ou pessoas
responsáveis pela educação:

Faça o mesmo com seus avós (pais dos
seus pais), bisavós, tataravós... Caso não
saiba os nomes nem sua história, escreva
somente o nome dos avós, sendo possível
inclua também seus tios. Procure informar
se na sua família aconteceram acidentes
violentos, assassinatos, distúrbios mentais e
também doenças hereditárias.

- Quando você pensa em seu pai, mãe ou
nos responsáveis pela sua educação, o que

Faça agora a árvore da família (modelo no
verso).

- Qual o sentimento bom em relação ao
estado de vida que me encontro?
- E qual o sentimento ruim?

