O que é o Cerco de Jericó?
É uma oração para ser rezada diante do Santíssimo Sacramento. Originalmente consistia em
rezar o Santo Rosário ininterruptamente diante do Santíssimo Sacramento durante 07 dias.
É importante fazê-lo com fé e de coração para que seja um verdadeiro diálogo com o Senhor,
Vivo e Presente no Sacrário.
Embora seja ideal rezar em grupo, também pode ser rezado por uma única pessoa, e mesmo
que a recomendação seja rezar na Igreja, diante do Santíssimo Sacramento, se não for possível
dessa forma é possível rezar em casa, se possível diante de um Crucifixo.
Esta oração se baseia no libro de Josué:
"No sétimo dia, dareis sete vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o
som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e
a muralha da cidade desabará." (Josué 6, 4-5).
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Origem
Em fins de novembro de 1978, sete semanas depois do Conclave que o havia eleito Papa,
Nossa Senhora do Santo Rosário teria dado uma ordem precisa a uma alma privilegiada da
Polônia: “Para a preparação da primeira peregrinação do Papa à sua Pátria, deve-se organizar
na primeira semana de maio de 1979, em Jasna Gora (Santuário Mariano), um Congresso do
Rosário: sete dias e seis noites de Rosários consecutivos diante do Santíssimo Sacramento
exposto.”
No dia da Imaculada Conceição (8 de dezembro de 1978), Anatol Kazczuck, daí em diante
promotor desses Cercos, apresentou a ordem da Rainha do Céu a Monsenhor Kraszewski,
bispo auxiliar da Comissão Mariana do Episcopado. Ele respondeu: “É bom rezar diante do
Santíssimo Sacramento exposto; é bom rezar o Terço pelo Papa; é bom rezar em Jasna Gora.
Podeis fazê-lo.”
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Sabemos que no Antigo Testamento, os muros da cidade de Jericó cairam graças ao Poder de
Deus. Hoje em dia, a muralha de Jericó representa toda a maldade e pecados que se cometem
no mundo e é durrubada por Deus através do Coração de Maria.

Anatol apresentou também a mensagem de Nossa Senhora a Monsenhor Stefano Barata, bispo
de Czestochowa e Presidente da Comissão Mariana do Episcopado. Ele alegrou-se com o
projeto, mas aconselhou-os a não darem o nome de “Congresso”, para maior facilidade na sua
organização. Então, deu-se o nome de “Cerco de Jericó” a esta iniciativa.
O padre-diretor de Jasna Gora aprovou o projeto, mas não queria que se realizasse em maio
por causa dos preparativos para a visita do Santo Padre. Dizia ele: “Seria melhor em abril.”
“Mas a Rainha do Céu deu ordens para se organizarem esses Rosários permanentes na primeira
semana de maio”, respondeu o Sr. Anatol. O padre aceitou, recomendando-lhe que fossem
evitadas perturbações.
A Santíssima Virgem sabia bem que o Cerco de Jericó em maio não iria perturbar a visita do
Papa, porque ele não viria. E, logo a seguir, as autoridades recusaram o visto de entrada no
país ao Santo Padre, como tinham feito a Paulo VI em 1966. Consternação geral em toda a
Polônia! O Papa não poderia visitar a sua Pátria.
Foi, então, com redobrado fervor que se organizou o “assalto” de Rosários. E, no dia 7 de
maio, ao mesmo tempo que terminava o Cerco, caíram “as muralhas de Jericó”. Um
comunicado oficial anunciava que o Santo Padre visitaria a Polônia de 2 a 10 de junho. Sabese como o povo polonês viveu esses nove dias com o Papa, o “seu” Santo Padre, numa alegria
indescritível!
No dia de 10 de junho, João Paulo II terminava a sua peregrinação, consagrando, com todo
Episcopado polonês, a nação polaca ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria, diante de um
milhão e quinhentos mil fiéis reunidos em Blonic Kraskoskic. Foi a apoteose!
Depois dessa estrondosa vitória, a Santíssima Virgem ordenou que se organizassem Cercos de
Jericó todas as vezes que o Papa João Paulo II saísse em viagem apostólica. “O Rosário tem
um poder de exorcismo”, dizem os nossos amigos da Polônia, “ele torna o demônio
impotente.”
COMO REZAR O CERCO DE JERICÓ em grupo ou individualmente—
Faça suas intenções partucilares e as intenções do grupo;
Faça uma boa confissão em preparação;
Estabeleça os 07 e o horário da oração;
Reze o Rosário em cada dia do Cerco de Jericó, se possível, diante do Santíssimo Sacramento
nas intenções o Cerco de Jericó. (Pelas intenções do grupo e particulares.)
Reze o Oração do Espírito Santo pedindo a inspiração de Deus e a presença do Divino Espírito
Santo para que purifique as intenções e mostre as verdadeiras muralhas que devem ser
derrubadas.
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Comece cada dia com o Sinal da Cruz: “Pelo Sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz,
livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.”.

Inicie o Cerco rezando o Santo Rosário, continuando as orações do Cerco e as demais orações
contidas na sequência, até a passagem de Josué, Capítulo 6. Mencione as intenções e situações
específicas, nos lugares indicados;
Ao terminar faça sempre um momento de Louvor e Ação de Graças;
No sétimo dia, reze novamente as orações, mas o sexto capítulo de Josué deve-se rezar 07
vezes.
#NOTA IMPORTANTE: Pode realizar o Cerco de Jericó em uma Igreja, diante do Santíssimo
Sacramento exposto (recomendado), em grupo ou individualmente. Também pode rezar em
locais públicos, parado ou “marchando” (poderiam ser acompanhados pelo Santíssimo
Exposto). Se por motivo de força maior não puder rezar o Cerco, pode substituí-lo pelo
Santo Rosário, nas mesmas intenções propostas e horaio acordado.

CERCO de JERICÓ CONTINENTAL 2019
Inspiração dada a irmãos da Argentina e do Brasil.
PROPOSTA para os DIAS 29 de Abril a 05 de Maio de 2019.

INÍCIO DA LEITURA E ORAÇÃO EM VOZ ALTA.
INTENÇÕES: (repetí-las antes de cada oração do Cerco e nas vezes que for solicitada)
-

Para que haja Paz, Luz e a Plenitude do Amor no Mundo.

Por todo o Continente, por ese país em particular…………………………. E por cada
um de seus integrantes;
Pelo progresso, união e integração de todo o Continente; erradicando toda divisão,
limites, fronteiras, rancores e tudo o que nos separa; sejam condições territoriais, físicas,
mentais emocionais e/ou espirituais;
-

Pela Unidade de todo Povo Cristão, todo o Povo de Deus;

-

Pelos Valores, pelas Famílias e pela Vida Humana;
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Para que sejam derrubadas as barreiras que impedem as Graças de Deus sobre o nosso
Continente;
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Para que a Palavra de Deus se cumpra em nossas vidas; que nos envie o Espírito Santo
e sejamos Luz para o mundo;

PEDIMOS, POR INTERCESSÃO DA VIRGEM MARIA, ANJOS E SANTOS A
PRESENÇA DA SANTÍSSIMA TRINDADE EM:
- CADA CONTINENTE, CADA PAÍS, CADA CANTO DA TERRA, AO REDOR DOS
EDIFÍCIOS DOS GOVERNOS NO MUNDO INTEIRO;
- CADA LUGAR QUE SE COMETE ABORTO OU EUTANÁSIA. EM CADA CLÍNICA,
HOSPITAL E CENTRO DE SAÚDE NO MUNDO. NOS ORFANATOS E ASILOS. AO
REDOR DOS ENFERMOS E AGONIZANTES, IDOSOS E ABANDONADOS DO
MUNDO.
- TODOS OS BEBÊS NO MUNDO, ESPECIALMENTE OS QUE ESTÃO SOB O RISCO
DE ABORTO, INFANTICÍDIO, OFERENDAS SATÂNICAS E ABUSOS FÍSICO E
SEXUAL.
- TODOS OS MILITARES, AO REDOR DE TODAS AS PRISÕES, LUGARES DE
TORTURA E ABUSOS.
- AO REDOR DE TODOS OS REFÚGIOS DO MUNDO E TODOS OS REFUGIADOS
QUE ESTÃO E VÃO ESTAR NESSESS LUGARES.
- NOSSOS FILHOS, NOSSOS PARENTES E DE TODOS OS NOSSOS AMIGOS.
- TODAS AS PESSOAS DE FÉ NO MUNDO E AO REDOR DE TODOS OS
INCRÉDULOS.
- TODOS OS LÍDERES RELIGIOSOS E DE TODOS OS FIÉIS GUERREIROS DE
ORAÇÃO EM TODO O MUNDO, AMÉM.

ORAÇÕES PARA OS SETE DIAS
INVOCAMOS O Pai, o Filho e Espírito Santo, todos os Anjos e Santos para fazerem a Oração
do Cerco de Jericó ao redor de todo o mundo junto conosco nesse momento como um único
exército.
ORAÇÃO DO SANTO ROSÁRIO (Pelas intenções do Cerco de Jericó)
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Sinal da Cruz
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Ato de Contrição
Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos Ter ofendido, porque sois tão bom e
amável. Prometo, com a vossa graça, esforçar-me para ser bom. Meu Jesus, misericórdia!
Amém.
O Creio: Creio em Deus-Pai, todo poderoso, criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu
único filho Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da
Virgem Maria, Padeceu sob Poncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a
mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus
Pai, todo poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, Na remissão dos pecados, na ressurreição
da carne, e na vida eterna, AMÉM.
MISTERIOS GOZOSOS
1.
No Primeiro Mistério Gozoso contemplamos a Anunciação do Anjo a Nossa Senhora.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
2.
No Segundo Mistério contemplamos a Visitação de Nossa Senhora a sua prima Santa
Isabel.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
3.
No Terceiro Mistério contemplamos o Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo em
Belém.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
4.
No Quarto Mistério contemplamos a Apresentação do Menino Jesus no Templo e a
Purificação de Nossa Senhora.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
5.
No Quinto Mistério contemplamos a perda e o encontro do Menino Jesus.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
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MISTERIOS DOLOROSOS
1.
No Primeiro Mistério contemplamos a Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
2.
No Segundo Mistério contemplamos a Flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
3.
No Terceiro Mistério contemplamos a Coroação de espinhos de Nosso Senhor.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
4.
No Quarto Mistério contemplamos Nosso Senhor carregando penosamente a Cruz até
o alto do Calvário.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória

5.
No Quinto Mistério contemplamos a Crucifixão e morte de Nosso Senhor Jesus
Cristo.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
MISTERIOS GLORIOSOS
1.
No Primeiro Mistério contemplamos a Ressurreição de Jesus Cristo.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
2.
No Segundo Mistério contemplamos a Ascensão de Jesus aos Céus.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
3.
No Terceiro Mistério contemplamos a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora
e os Apóstolos no Cenáculo.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
4.
No Quarto Mistério contemplamos a Assunção de Nossa Senhora aos Céus.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
5.
No Quinto Mistério contemplamos a gloriosa coroação de Maria Santíssima como
Rainha do Céu e da Terra.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
MISTERIOS LUMINOSOS
1.
No Primeiro Mistério contemplamos o Batismo de Jesus.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
2.
No Segundo Mistério contemplamos a auto-revelação nas Bodas de Caná.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
3.
No Terceiro Mistério contemplamos o Anúncio do Reino de Deus convidando à
conversão.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
4.
No Quarto Mistério contemplamos a Transfiguração de Jesus.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória No Quinto Mistério contemplamos a instituição da
Eucaristia.
1 Pai Nosso, 10 Ave-Maria, Glória
Jaculatórias entre os Mistérios
V: Maria, Mãe da Graça, Mãe de Misericórdia.
R: Na vida e na norte, ampare-nos, oh Senhora!
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Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o Céu e
socorrei principalmente aquelas que mais precisarem.
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V: Ó Maria concebida sem pecado,
R: Rogai por nós que recorremos a Vós.

Reza-se três vezes:
V: Virgem Puríssima e Castíssima, faça-nos mansos, humildes, puros e castos.
R: Em pensamentos, palavras e obras.
Deus Te salve, Maria…
Salve Rainha
Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos os
degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia
pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro,
mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente ! ó piedosa ! ó doce sempre
Virgem Maria! V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus. R. Para que sejamos dignos das
promessas de Cristo. Amém.
Sob Teu Amparo
À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em
nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
V: Rogai por nós santa Mãe de Deus,
R: para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Reze 01 Pai Nosso, Ave Maria e Glória, pelo Santo Padre o Papa, por suas intenções, e para
ganharmos as indulgências desse Santo Rosário aplicadas para as Benditas Almas do
Purgatório, especialmente as mais necessitadas.
Oração:
Ó Deus, cujo Filho Unigênito, por Sua vida, morte e ressurreição, nos obteve o prêmio da
salvação eterna, conceidei-nos, nós Vô-lo pedimos que, meditando estes mistérios do
Sacratíssimo Rosário da Bem-Aventurada Virgem Maria, imitemos o que contém e
consigamos o que prometem. Pelo mesmo Cristo, Senhor Nosso. Amém.
Bendita seja Tu Pureza
Bendita seja Tua Pureza e eternamente o seja, pois todo um Deus se recreia em tão graciosa
beleza.
A ti, celestial Princesa, Virgem Sagrada Maria, vos ofereço neste dia alma, vida e coração.
Olhai-me com compaixão, não nos deixes, Mãe mina e dai-nos tua Benção: Em Nome da Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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Senhor, tende pidedade de nós
Cristo, tende pidedade de nós
Senhor, tende pidedade de nós
Cristo, ouvi-nos
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LADAINHA DE NOSSA SENHORA

Cristo, atendei-nos
Deus Pai do céu, tende piedade de nós
Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós
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Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus,
Santa Virgem das virgens,
Mãe de Cristo,
Mãe da Igreja
Mãe da divina graça,
Mãe puríssima,
Mãe castíssima,
Mãe sempre virgem,
Mãe imaculada,
Mãe digna de amor,
Mãe admirável,
Mãe do bom conselho,
Mãe do Criador,
Mãe do Salvador,
Virgem prudentíssima,
Virgem venerável,
Virgem louvável,
Virgem poderosa,
Virgem clemente,
Virgem fiel,
Espelho de perfeição,
Sede da Sabedoria,
Fonte de nossa alegria,
Vaso espiritual,
Tabernáculo da eterna glória,
Moradia consagrada a Deus,
Rosa mística,
Torre de Davi,
Torre de marfim,
Casa de ouro,
Arca da aliança,
Porta do céu,
Estrela da manhã,
Saúde dos enfermos,
Refúgio dos pecadores,
Consoladora dos aflitos,
Auxílio dos cristãos,
Rainha dos Anjos,
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(RESPONDEMOS A CADA UMA –“ROGAI POR NÓS”-)

Rainha dos Patriarcas,
Rainha dos Profetas,
Rainha dos Apóstolos,
Rainha dos Mártires,
Rainha dos confessores da fé,
Rainha das Virgens,
Rainha de todos os Santos,
Rainha concebida sem pecado original,
Rainha assunta ao céu,
Rainha do santo Rosário,
Rainha da paz.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do Mundo — Perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do Mundo
— Ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do Mundo
— Tende piedade de nós.
Rogai por nós, santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo

ORAÇÃO DE PURIFICAÇÃO
No Nome de Jesus Cristo, pelo Poder de Deus e do Seu Espírito Santo, separa de mim, de
toda a minha família, da minha casa, deste lugar, toda a contaminação espiritual, todos os
dardos de satanás, toda a sua fúria contra nós.
Eu ordeno ao inimigo que vá aos pés da Santa Cruz de Jesus, para que Ele possa julgá-lo. E
proíbo-o de tocar em mim e meus irmãos, no Nome de Jesus Cristo.
Eu lavo no Precioso Sangue de Jesus e tomo posse de toda a Armadura de Deus e que o
Espírito Santo renova em mim toda a Sua Unção. Eu invoco a intercessão da Virgem Maria e
dos Santos Anjos de Deus em meu favor.
Renove em mim, Senhor, todo o Seu Poder, para continuar fazendo a Sua Santa Vontade e
alcançar a Plenitude do Seu Espírito Santo. Amém
Invocação ao Espírito Santo:
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Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso
Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei
que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua
consolação.Por Cristo Senhor Nosso. Amém.
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua
consolação.Por Cristo Senhor Nosso. Amém

1ª LEITURA —da Carta de São Paulo aos Efésios—
AS ARMAS DE DEUS (Ef. 6, 10-18)
“Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força; revesti-vos da armadura de Deus,
para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos
malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de
que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai,
pois, de prontidão, tendo a VERDADE como cinturão, a JUSTIÇA como couraça e os pés
calçados com o ZELO EM ANUNCIAR A BOA-NOVA DA PAZ. Em todas as circunstâncias,
empunhai o ESCUDO DA FÉ, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do
Maligno. Enfim, ponde o capacete da SALVAÇÃO e empunhai a espada do Espírito, que é a
PALAVRA DE DEUS. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito.
Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos.

2ª LEITURA —da II Carta de São Paulo aos Coríntios— (2 Coríntios 10, 3–7)
“Porque, ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. "Não são carnais as
armas com que lutamos. São poderosas, em Deus, capazes de arrasar fortificações. 5.Nós
aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e
cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. 6.Estamos prontos também
para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. 7.Julgais as
coisas pela aparência!... Quem se gloria de pertencer a Cristo considere que, como ele é de
Cristo, assim também nós o somos."
3ª LEITURA
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"Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao
Senhor: “Sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio”. É ele quem te
livrará do laço do caçador, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas
encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores
noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal
que grassa ao meio-dia. Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita: tu não serás
atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque
o Senhor é teu refúgio. Escolheste, por asilo, o Altíssimo. 10.Nenhum mal te atingirá, nenhum
flagelo chegará à tua tenda, 11.porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os
teus caminhos.*Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.*
Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. “Pois que se uniu a mim,
eu o livrarei; e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei; na
tribulação estarei com ele.
Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha
salvação."
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Salmo 90

4ª LEITURA —do Evangelho segundo São Lucas—
Antífona: "Quem é esta que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol,
temível como um exército em ordem de batalha?" (Ct. 6, 10).
MAGNIFICAT (Lc. 1, 46-55)
“Minha alma glorifica ao Senhor,* meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador,
48.porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada
todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é
Santo. Sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os que o temem. Manifestou
o poder do seu braço: desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos
e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos.
Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais,
em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre”.
Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espirito Santo… (inclinar a cabeça)
Antífona: "Quem é esta que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol,
temível como um exército em ordem de batalha?" (Ct. 6, 10).
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Oh, Pai Celestial, em nome do seu Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que o poder que
deste para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó, seja dado a mim e aos que
fizerem esta oração. — Te pedimos, Senhor, pelas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus
Cristo.
Jesus quebre as muralhas de pragas, por boca ou por contaminação, em relação aos nossos
antepassados e nos dias de hoje.— Te pedimos, Senhor, pelas Santas Chagas de nosso
Senhor Jesus Cristo.
Jesus quebre todas as muralhas do egoísmo, do ciúme, dos vícios, das origens que forem. —
Te pedimos, Senhor, pelas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo.
Jesus quebre as muralhas das brigas, contendas, dissoluções de casamentos, de famílias, (grupo
de oração e ministérios) e todos os tipos de desunião. — Te pedimos, Senhor, pelas Santas
Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo.
Jesus quebre as muralhas das dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldade nos
negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. — Te
pedimos, Senhor, pelas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo.
Jesus quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem principalmente os cânceres, a
depressão, a AIDS, dependência do álcool, drogas, prostituição e homossexualismo. — Te
pedimos, Senhor, pelas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo.
Jesus quebre as muralhas do mal pensamento, iluminações, astucias de Satanás em nossa
mente — Te pedimos, Senhor, pelas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo.
Jesus quebre toda a ação de satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente
renovados pelo Teu Sangue derramado na cruz. — Te pedimos, Senhor, pelas Santas Chagas
de nosso Senhor Jesus Cristo.
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Jesus quebre todo ocultismo em nosso passado e agora, seja ele magia, sortilégio,
dependências, pacto, entrega com entidades sejam de que origem for.— Te pedimos, Senhor,
pelas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo.
Jesus quebre todas as muralhas que impedem a obra de Deus em nossas vidas. — Te pedimos,
Senhor, pelas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo.
Senhor entregamos nossas vidas a Ti, para que haja um novo Pentecostes em nós e
acreditemos na Tua vitória que também é nossa. Amém!

5ª LEITURA
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"Ao mestre de canto. Salmo de Davi. Cântico.* Levanta-se Deus; eis que se dispersam seus
inimigos, e fogem diante dele os que o odeiam. Eles se dissipam como a fumaça, como a cera
que se derrete ao fogo. Assim perecem os maus diante de Deus. Os justos, porém, exultam e
se rejubilam em sua presença, e transbordam de alegria. Cantai à glória de Deus, cantai um
cântico ao seu nome, abri caminho para o que em seu carro avança pelo deserto. Senhor é o
seu nome, exultai em sua presença. É o pai dos órfãos e o protetor das viúvas, esse Deus que
habita num templo santo. Aos abandonados Deus preparou uma casa, conduz os cativos à
liberdade e ao bem-estar; só os rebeldes ficam num deserto ardente.* Ó Deus, quando saíeis à
frente de vosso povo, quando avançáveis pelo deserto, a terra tremia, os próprios céus
gotejavam diante de vós, o monte Sinai estremecia na presença do Deus de Israel. Sobre vossa
herança fizestes cair generosa chuva, e restaurastes suas forças fatigadas.* Vosso rebanho
fixou habitação numa terra que vossa bondade, ó Deus, lhe havia preparado. Apenas o Senhor
profere uma palavra, tornam-se numerosas as mulheres que anunciam a boa-nova: “Fogem,
fogem os reis dos exércitos; os habitantes partilham os despojos. Enquanto entre os rebanhos
repousáveis, as asas da pomba refulgiam como prata, e de ouro era o brilho de suas penas.*
Quando o Todo-poderoso dispersava os reis, caía a neve sobre o Salmon”. Os montes de Basã
são elevados, alcantilados são os montes de Basã. Montes escarpados, por que invejais a
montanha que Deus escolheu para morar, para nela estabelecer uma habitação eterna?* São
milhares e milhares os carros de Deus: do Sinai vem o Senhor ao seu santuário. Subindo nas
alturas levastes os cativos; recebestes homens como tributos, aqueles que recusaram habitar
com o Senhor Deus.* Bendito seja o Senhor todos os dias; Deus, nossa salvação, leva nossos
fardos: nosso Deus é um Deus que salva, da morte nos livra o Senhor Deus. Sim, Deus parte
a cabeça de seus inimigos, o crânio hirsuto do que persiste em seus pecados.* Dissera o
Senhor: “Ainda que seja de Basã, eu os farei voltar, eu os trarei presos das profundezas do
mar, para que banhes no sangue os teus pés, e a língua de teus cães receba dos inimigos seu
quinhão”. Contemplam a vossa chegada, ó Deus, a entrada do meu Deus, do meu rei, no
santuário;* vêm na frente os cantores, atrás os tocadores de cítara; no meio, as jovens tocando
tamborins.“Bendizei Deus nas vossas assembleias, bendizei o Senhor, filhos de Israel!” Eis
Benjamim, o mais jovem, que vai na frente; depois os príncipes de Judá, com seus esquadrões;
os príncipes de Zabulon, os príncipes de Neftali. Mostrai, ó Deus, o vosso poder, esse poder
com que atuastes em nosso favor. Pelo vosso templo em Jerusalém, ofereçam-vos presentes
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os reis! Reprimi a fera dos canaviais, a manada dos touros com os novilhos das nações pagãs.
Que eles se prosternem com barras de prata. Dispersai as nações que se comprazem na guerra.*
Aproximem-se os grandes do Egito, estenda a Etiópia suas mãos para Deus.* Reinos da terra,
cantai à glória de Deus, cantai um cântico ao Senhor, que é levado pelos céus, pelos céus
eternos; eis que ele fala, sua voz é potente: “Reconhecei o poder de Deus!”. Sua majestade se
estende sobre Israel, sua potência aparece nas nuvens. De seu santuário, temível é o Deus de
Israel; é ele que dá ao seu povo a força e o poder. Bendito seja Deus!"

6ª LEITURA
Salmo 34:4-9
"Sejam confundidos e envergonhados os que odeiam a minha vida, recuem humilhados os
que tramam minha desgraça. Sejam como a palha levada pelo vento, quando o anjo do
Senhor vier acossá-los.Torne-se tenebroso e escorregadio o seu caminho, quando o anjo do
Senhor vier persegui-los, porquanto sem razão me armaram laços; para me perder, cavaram
um fosso sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína; apanhe-os a rede por eles
mesmos preparada, caiam eles próprios na cova que abriram. Então a minha alma exultará no
Senhor, e se alegrará pelo seu auxílio."
Oração de Libertação
Levanta-Se Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a
Milícia Celeste sejam dispersos seus inimigos, e fujam de Sua Face todos os que O odeiam.
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
R. Eis a Cruz do Senhor, fugi potências inimigas!
R. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de David.
V. Que a Tua misericórdia, senhor, seja sobre nós!
R. Como nós esperamos em Ti
V: Senhor, escute minha oração
R: E chegue a Ti o meu clamor.

Página

“São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo, contra os
embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da
milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos que
andam pelomundo para perder as almas. Amém.
São Miguel Arcanjo, defenda-nos e proteja-nos. Amém.
V: Glóriao ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
R: Como era no princípio agora e sempre. Amém.
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Oração para quebrar as muralhas
SEJA QUEBRADO, DESTRUÍDO, ARRASADO, todo poder de satanás e seus anjos
rebeldes sobre essas pessoas e/ou pedidos (proclama com fé cada um dos pedidos todos os 7
dias).
QUE SEJA DESTRUÍDO, EXTERMINADO, NEUTRALIZADO o poder do príncipe
das trevas, que vem perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando essas pessoas,
desejando a sua ruína espiritual, material, semeando ódio, orgulho, discórdia, inveja, ciúmes
e mágoas. Seja destruido e quebrado agora por meio do Preciosísimo Sangue de Nosso
Senhor Jesus Cristo.
SEJA DESTRUÍDO, EXTERMINADO, NEUTRALIZADO todo o espírito de desunião
nos lares dessas pessoas, que vem provocando discórdia, ódio, mágoa, desentendimento,
orgulho, fofocas, julgamento. Seja destruido e quebrado agora por meio do Preciosísimo
Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.
SEJA TAMBÉM QUEIMADO, DESTRUÍDO, DESMANCHADO todo e qualquer
trabalho, despacho escrito, feito contra essas pessoas. Seja destruido e quebrado agora por
meio do Preciosísimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.
SEJA TAMBÉM QUEIMADO E DESTRUÍDO todo seu conhecimento anterior e atual
com espiritismo, ocultismo, quimbanda, umbanda, mesa branca, rosa cruz, mensana, seichonoi-ê, maçonaria, superstições. Seja destruido e quebrado agora por meio do Preciosísimo
Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.
SEJA TAMBÉM QUEIMADO, EXTERMINADO, DESTRUÍDO, ELIMINADO todas
as moléstias, dores no corpo e mentais, físicas e espirituais, opressão, perseguição diabólica
sobre nós e nossas famílias. Seja destruido e quebrado agora por meio do Preciosísimo Sangue
de Nosso Senhor Jesus Cristo.
SEJA DESTRUÍDO, ANIQUILADO, QUEIMADO, NEUTRALIZADO todo o poder do
príncipe do mundo sobre nós, que vem provocando discórdia, opressão, tristeza, depressão,
angústia, solidão, pavor, desânimo,pânico, taras, esquizofrenia, inveja, ódio, rebeldia,
egoísmo, desentendimento agora e para sempre. Seja destruido e quebrado agora por meio do
Preciosísimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.
7ª LEITURA —Leitura do livro Josué, Capítulo 6:1-27—
(*Mencionar as intenções do grupo e as pessoais)
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"Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia
entrar. O Senhor disse a Josué: “Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai
volta à cidade, vós todos, homens de guerra; contornai toda a cidade uma vez. Assim farás
durante seis dias. Sete sacerdotes, tocando sete trombetas, irão adiante da arca. No sétimo dia,
dareis sete vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta
for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da
cidade desabará. Então, o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar
defronte”. Josué, filho de Nun, convocou os sacerdotes e disse-lhes: “Levai a arca da aliança,
e sete sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas”. E disse em seguida ao povo:
“Avante! Dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor”.Logo que
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Josué acabou de falar, os sete sacerdotes, levando as sete trombetas, retumbantes, puseram-se
em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos; e a arca da aliança do Senhor os
seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda
seguia a arca; e durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado
essa ordem ao povo: “Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra
alguma, até o dia em que eu vos disser: ‘Gritai!’. Então, clamareis com força”. A arca do
Senhor deu uma volta à cidade, e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué
levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes, levando
as sete trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta
durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos, e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E
ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no segundo
dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante seis dias. Mas, ao sétimo dia,
levantando-se de madrugada, deram volta à cidade sete vezes, como nos dias precedentes: esse
foi o único dia em que fizeram sete vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas
na sétima volta, Josué disse ao povo: “Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade
será votada ao Senhor por interdito, como tudo o que nela se encontra; exceção feita somente
a Raab, a prostituta, que terá a sua vida salva com todos os que se encontrarem em sua casa,
porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado
ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o
acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos
de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro”. O povo clamou
e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou
um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade, sem nada diante de si.
Tomaram a cidade e votaram-na ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se
encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos.
Josué disse então aos dois homens que tinham explorado a terra: “Entrai na casa da prostituta
e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence”. Os espiões entraram na casa e fizeram sair
Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseramnos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela
continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos
tesouros da casa do Senhor.Josué conservou a vida de Raab, a prostituta, bem como a da
família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia,
porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este
juramento: “Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó! Será
ao preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será à custa do último
de seus filhos, que lhe porá as portas!”.
O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra."
(*No sétimo dia ler sete vezes)

MOMENTO FINAL DE LOUVOR E AGRADECIMENTO
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“Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e
assim lhes sucederá.” (Mc. 11:24).
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Ao finalizar a oração do Cerco de Jericó, faça um grande louvor e agradecimento a Jesus, de
preferência no Sacrário, diante do Santíssimo Sacramento.

