
 

* Somente no primeiro dia, o líder lê as intenções especiais, as gerais e as comunitárias, se 
houver, e dá um curto espaço de tempo para que todos meditem sobre suas intenções. Todas 

as intenções são colocadas em uma mesa. 

INTENÇÕES DO CERCO DE JERICÓ MUNDIAL MATER FÁTIMA 2022 

PELO TRIUNFO DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 

De 07 a 13 de outubro de 2022 

Líder: Este Cerco de Jericó é oferecido para pedir a Deus que derrube tudo o que 
está impedindo que seu plano de salvação, através da Igreja Católica, seja realizado 
em cada um de nossos países e no mundo inteiro.  

 

I. INTENÇÕES ESPECIAIS. 

1. Para que rejeitemos toda ação contrária a Deus. 

2. Pela conversão dos pecadores e reparação dos nossos pecados. 

3. Para que na Igreja todos lutemos pela santidade e unidade em Cristo. 

4. Para que respeitemos a Vida, a Família e a Dignidade Humana segundo Deus. 

5. Para que todos os dias trabalhemos pela paz, justiça e liberdade dos povos. 

6. Pelos que sofrem, para que busquem força e conforto em Deus.  

 
II. INTENÇÕES GERAIS.  

1. Por aqueles que trabalham para estabelecer o Reino de Jesus e Maria e para 
aumentar as consagrações aos seus Sagrados Corações e a São José. 

2. Pelo aumento das vocações ao serviço da Igreja de Deus e à devoção do Santo 
Rosário, reparação, jejum e oração do Cerco de Jericó. 

3. Que peçamos ao Espírito Santo discernimento na eleição de governantes, 
legisladores e juízes; pela conversão de líderes políticos, econômicos, sociais e 
dos profissionais da mídia. 

4. Pelas nossas necessidades e pelas intenções daqueles que nos pediram 
oração. 

 
III. INTENÇÕES DA COMUNIDADE. São lidos se houver algum. 

 
IV. INTENÇÕES PARTICULARES. Reservar um tempo de silêncio para meditar 

sobre elas. 

Líder: Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, colocamos em 
vossas mãos todas as intenções deste Cerco de Jericó, para que se cumpra a 
Vontade de Deus.  

Todos: Nós vos pedimos Senhor e Nossa Mãe!  



 

 

 

 

CERCO DE JERICÓ MATER FÁTIMA 

PELO TRIUNFO DO INMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 

*Estas orações requerem uma boa Confissão prévia ou um acto de contrição 
perfeito e manter-se em Estado de Graça*  

Líder: leitura das INTENÇÕES GERAIS, ESPECIAIS, COMUNITÁRIAS E/OU 
PARTICULARES – só serão mencionadas no primeiro dia  

Líder: Caríssimos Irmãos, vamos dar início a este Cerco de Jericó fazendo o Sinal 
da Cruz: 

Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor                                  

dos nossos inimigos. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen. 
 

Líder: Iniciemos pedindo a Deus que nos ajude a derrubar as muralhas dos 
vícios que tanto afectam a nossa vida e a nossa salvação.  

❖ Líder: 1.a MURALHA. Colocamo-nos como Criaturas de Deus                                       
*Os vícios e as virtudes descritos baseiam-se em revelações de Nosso Senhor a Santa Hildegarda  

Todos: Ó Pai do Céu, nós Vos pedimos que derrubeis, em mim e em todas as 
pessoas, estes vícios com as virtudes que os anulam:  

−  o amor mundano com o Amor Divino;  
−  prestar culto e esquecer-me de Vós, com o verdadeiro culto, temor e 
amor por Vós;  
−  a vaidade em fazer a minha vontade com a de fazer a Vossa vontade; e 
concedei- nos perseverar na Vossa Graça. Amén.  

Líder: OFERECIMENTO  
 
Todos:  
Pai do Céu, eu, unido a todos os que participam neste Cerco de Jericó, agradeço-
Vos por serdes um Pai generoso e por nos terdes dado a Fé em Vós, no Vosso 
Filho Jesus Cristo e no Vosso Santo Espírito.  
Em nome de Jesus, pelas Suas Santíssimas Chagas e pelo Seu Preciosíssimo 
Sangue, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, dos Arcanjos São Miguel, 
São Gabriel e São Rafael e do Anjo Protetor da nossa nação, do meu Anjo da 
Guarda e todos os Santos Anjos; de São José, Castíssimo Esposo da Virgem 
Maria, dos Santos e das almas do Purgatório, OFEREÇO-VOS ESTAS 



ORAÇÕES, para Vos suplicar que sejam derrubadas “as muralhas” que estão a 
impedir que a Vossa Vontade se cumpra em mim e nos meus, no meu país e no 
mundo inteiro.  

PEÇO-VOS que durante e depois destas orações, me concedeis a graça de ver o 
que me quereis mostrar e escutar o que me quereis dizer através delas. Fazei que 
nós, os que estamos a rezar este Cerco de Jericó e nossas famílias, assim como 
os meios de comunicação que estamos a usar, sejamos selados com o 
Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, Nosso Salvador e protegidos de todo o 
mal e distração.  

Todos: Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do 
Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. (3 vezes).  

Líder: ATO DE CONTRIÇÃO  

Todos : Meu Senhor Jesus Cristo, Deus e Homem Verdadeiro, Criador e meu 
Redentor, por serdes quem sois e porque Vos amo sobre todas as coisas, pesa-
me de todo o coração Vos ter ofendido. Proponho firmemente a nunca mais pecar, 
a afastar-me das ocasiões de pecado, a confessar-me e a cumprir a penitência 
que me for imposta. Ofereço a minha vida, obras, trabalhos, sofrimentos e 
sacrifícios em reparação dos meus pecados. Confio que, por Vossa imensa 
bondade e misericórdia infinita, me perdoareis e me dareis a Graça de não voltar a 
ofender-Vos e a perseverar no Vosso Santo Serviço, até ao fim da minha vida. 
Ámen.  

Líder: COMUNHÃO ESPIRITUAL  

Todos: Creio, meu Jesus, que estais realmente presente no Santíssimo 
Sacramento do Altar. Amo-Vos sobre todas as coisas e desejo ardentemente 
receber-Vos dentro da minha alma, mas não o podendo fazer agora 
sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração (breve 
pausa). E como se já Vos tivesse recebido, abraço-Vos e uno-me a Vós. Senhor, 
não permitais que me separe de Vós. Ámen.  

Líder: ORAÇÃO PELAS ALMAS DO PURGATÓRIO  

Todos: Eterno Pai, ofereço o Preciosíssimo Sangue de Vosso Divino Filho Jesus, 
em união com todas as Santas Missas que hoje são celebradas em todo o Mundo, 
por todas as santas Almas do Purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, 
pelos pecadores na Santa Igreja, pelos da minha casa e meus vizinhos. Ámen.  

Líder: Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. 
Todos: Entre os esplendores da luz perpétua. 
Líder: Que as suas almas descansem em paz.  
Todos: Ámen.                          (3 vezes).  



 
Líder: Oremos:  
Santíssima Trindade, na Vossa divina vontade, pelo tormento que causou a Nosso 
Senhor Jesus Cristo a CHAGA DA SUA MÃO DIREITA, peço-Vos com fé e 
confiança, pela Santa Igreja Católica, corpo místico e esposa de Jesus Cristo, pela 
minha família, pela minha nação e pelo mundo inteiro, especialmente por aqueles 
que estamos a rezar este Cerco de Jericó.  
 
Líder: Iniciamos o Terço do Rosário a Nossa Senhora:  
 
PRIMEIRO MISTÉRIO – (anuncia-se de acordo com o dia, ou a época litúrgica)  
 
Gozosos: segunda-feira e sábado  
1.o A anunciação do Anjo a Nossa Senhora. (Lc 1, 26-38)  
Dolorosos: terça-feira e sexta-feira  
1.o A Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. (Mt 26, 36-39)  
Luminosos: quinta-feira  
1.o O Batismo de Jesus no rio Jordão. (Mt 3, 13-17)  
Gloriosos: quarta-feira e domingo  
1.o A Ressurreição de Jesus. (Lc 24, 1-9)  
 
Líder: 1 Pai-Nosso / 10 Ave-Marias / 1 Glória  
 

Líder: Ó Maria concebida sem pecado,                                                                              
Todos: Rogai por nós que recorremos a Vós. 
 
Líder: Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno                                       
Todos: levais as almas todas para o céu, principalmente as que mais 
precisarem.  

Líder: Nossa Senhora do Rosário de Fátima                                                                      
Todos: Salvai-nos, salvai Portugal e o Mundo inteiro.  

Líder:  Glorioso Patriarca São José                                                                                     
Todos: Rogai por nós.  

❖ Líder: 2.a MURALHA. Preparamo-nos pedindo perdão e reparando as 

ofensas a Deus  

Todos: Ó Pai do Céu, nós Vos pedimos que derrubeis, em mim e em todas as 
pessoas, estes vícios com as virtudes que os anulam:  

−  a dureza do coração e a falta de perdão com a misericórdia de Jesus;  
−  o egoísmo com a autêntica generosidade;  
−  a injustiça com a justiça;  
−  e a soberba com a humildade; e concedei-nos perseverar na Vossa 
Graça. Amén.  



Líder: SALMO 50 (51) MISERERE / TEM COMPAIXÃO DE MIM, Ó DEUS  

Todos: 
• Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela Vossa bondade; pela Vossa grande 

misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e 
purificai- me de todas as faltas.  
 

• Porque eu reconheço os meus pecados; e as minhas culpas, tenho-as 
sempre diante de mim. Pequei contra Vós, só contra Vós, e fiz o mal diante 
dos Vossos olhos. 

  
• Assim é justa a Vossa sentença e reto o Vosso Julgamento! Pois nasci na 

culpa, e a minha mãe concebeu-me em pecado.  
 

• Amais a verdade no fundo do coração e fazeis-me conhecer a sabedoria no 
íntimo da alma. Aspergi-me com o hissope e ficarei puro; lavai-me e ficarei 
mais branco do que a neve.  

• Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, e estremeçam os meus 
ossos, que triturastes. Desviai o Vosso rosto das minhas faltas e purificai-
me de todos os meus pecados.  

 
• Criai em mim, ó Deus, um coração puro, e fazei nascer dentro de mim um 

espírito firme. Não queirais repelir-me da Vossa presença e não retireis de 
mim o Vosso espírito de santidade.  
 

• Dai-me de novo a alegria da Vossa salvação e sustentai-me com espírito 
generoso. Ensinarei aos pecadores os Vossos caminhos, e os transviados 
hão. de voltar para Vós. 

 
• Ó Deus meu salvador, livrai-me do sangue derramado, e a minha língua 

proclamará a Vossa justiça. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca 
anunciará o Vosso louvor. 
 

• Porque não é dos sacrifícios que Vos agradais e, se eu Vos oferecer um 
holocausto, não o aceitareis. Sacrifício agradável ao Senhor é o espírito 
arrependido: Vós não desprezareis, ó Deus, um espírito humilhado e 
contrito.  
 

• Pela Vossa bondade tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de 
Jerusalém. Então Vos agradareis dos sacrifícios devidos, oblações e 
holocaustos. Então serão oferecidas vítimas sobre o Vosso altar.  

Líder: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.                                                 
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.  

 



Líder: PEDIDO DE PERDÃO  

Líder: SANTÍSSIMA TRINDADE, sinto uma grande dor por mim, pelos homens e 
mulheres da minha família e da minha linhagem, do meu País e do mundo inteiro 
que tendo sido redimidos por Vós, Vos tenham esquecido; humildemente Vos 
peço perdão pelos meus pecados de pensamentos, palavras, atos e omissões, 
pelos da minha família, pelos de todos os que estamos a rezar este Cerco de 
Jericó, pelos da minha Nação e pelos do mundo inteiro:  

Todos: 
• Por não Vos amar Senhor, sobre todas as coisas e por calar, apoiar ou não 

atuar quando Vos ofendem, a Vós ou aos Vossos; por ter caído nas 
crenças que Vos são contrárias; por não nos esforçarmos por conhecer 
melhor a Fé Católica, por vivê-la de forma medíocre, por nos 
envergonharmos dela ou por a negarmos. (1o Mandamento)  
Perdão, Senhor, Perdão!  
 

• Pelas vezes que não vimos ou que não demos graças pelas coisas boas 
que Vós nos dais e por rejeitar a cruz que permitis para a salvação da 
nossa alma. (1o Mandamento)  Perdão, Senhor, Perdão!  
 

• Por não pregarmos o Evangelho, o Batismo, o arrependimento, a Confissão 
e o perdão dos pecados, por não procurar que sejamos todos Vossos 
discípulos, e de não reconhecer que só Vós sois o Caminho, a Verdade e a 
Vida, e que nada chega ao Pai se não por meio de Vós (Jo 14, 6). (1o 
Mandamento; Mc 16, 15-16; Mt 28, 18-20; Lc 24, 45-48)  Perdão, Senhor, 
perdão!  

 
• Pelas vezes em que invocámos o Vosso Santo nome em vão; por não 

respondermos devidamente à vocação a que me haveis chamado; por não 
cumprirmos o nosso dever de estado. (2o Mandamento)  Perdão, Senhor, 
perdão!  
 

• Pelas vezes em que não participámos na Santa Missa ao domingo e nos 
dias de preceito; por recebermos a Santa Eucaristia em pecado grave ou 
indignamente; pelas ofensas à Virgem Maria, a pessoas, lugares ou objetos 
santos; por paganizarmos festas cristãs e celebrar festas pagãs como o 
Halloween, por fazer mau uso dos Sacramentos e dos Sacramentais e por 
não cumprir os mandamentos da Igreja. (3o Mandamento)  Perdão, 
Senhor, perdão!  
 

• Por todas as vezes em que não praticámos as obras de misericórdia 
espirituais e corporais, e pelas vezes em que não amámos nem 
respeitámos os nossos pais, o nosso cônjuge, os nossos filhos e o nosso 
próximo. (4o Mandamento)  Perdão, Senhor, perdão!  

 



• Por não defendermos sempre a Fé Católica, a vida, o matrimónio, a 
procriação, a família, a pureza, a liberdade e a paz segundo a Vossa Santa 
vontade; pelas vezes em que descuidámos a nossa família, corpo, saúde e 
alma, ou por termos consentido vícios e pelas vezes em que induzimos os 
outros a pecar, termos sido cúmplices do pecado, ou por termos sido 
motivo de escândalo e por vestir indecentemente, sobretudo nas Vossas 
Igrejas. (5o Mandamento)  Perdão, Senhor, perdão!  
 

• Pelas vezes em que temos permitido atos e pensamentos impuros. (6o e 9o 
Mandamento)  Perdão, Senhor, perdão!  

 
• Pelas vezes em que roubámos, desperdiçámos tempo, dinheiro, alimentos 

e palavras e em que cobiçámos os bens alheios. (7o e 10o Mandamento)  
Perdão, Senhor, perdão!  
 

• Pelas vezes em que mentimos, enganámos, não defendemos a verdade e 
em que demos falso testemunho. (8o Mandamento)  Perdão, Senhor, 
perdão!  

• E por tudo o que nos faltou nomear e Vos ofende, para que o 
reconheçamos como pecado, o confessemos e o reparemos; em especial, 
por não permitirmos que o Divino Espírito Santo nos guie. Perdão, Senhor, 
perdão!  

Líder: Por tudo isto, Perdão Senhor Perdão! Recorremos à Vossa infinita 
misericórdia, suplicando-Vos que nos recebais como ao filho pródigo que 
arrependido retorna ao seu pai (Lc 15, 11-32). Enviai-nos o Vosso Santo Espírito e 
enchei-nos com o Vosso amor para o podermos dar aos outros e para que não 
Vos ofendamos mais. Ámen.  

Líder: Jesus manso e humilde de coração 
Todos: Fazei o meu coração semelhante ao vosso (3 vezes).  

Líder: Oremos:  
Santíssima Trindade, na Vossa Divina Vontade, pelo tormento que causou a 
Nosso Senhor Jesus Cristo a CHAGA DA SUA MÃO ESQUERDA, peço-Vos com 
fé e confiança: pela Santa Igreja Católica, corpo místico e esposa de Jesus 
Cristo, pela minha família, pela minha nação e pelo mundo inteiro, 
especialmente por aqueles que estamos a rezar este Cerco de Jericó.  
 

Líder : SEGUNDO MISTÉRIO  

Gozosos: segunda-feira e sábado  
1.o A anunciação do Anjo a Nossa Senhora. (Lc 1, 26-38)  
Dolorosos: terça-feira e sexta-feira  
1.o A Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. (Mt 26, 36-39)  
Luminosos: quinta-feira  



1.o O Batismo de Jesus no rio Jordão. (Mt 3, 13-17)  
Gloriosos: quarta-feira e domingo  
1.o A Ressurreição de Jesus. (Lc 24, 1-9)  
 

Líder: 1 Pai-Nosso / 10 Ave-Marias / 1 Glória  

 
Líder: Ó Maria concebida sem pecado,                                                                       

Todos: Rogai por nós que recorremos a Vós.  
 

Líder: Ó meu Bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno                      

Todos: levais as almas todas para o céu, principalmente as que mais 
precisarem.  

 
Líder: Nossa Senhora do Rosário de Fátima                                                            

Todos: Salvai-nos, salvai Portugal e o Mundo inteiro.                                                

 
Líder: Glorioso Patriarca São José                                                                            

Todos: Rogai por nós.  

❖ Líder: 3.a MURALHA. Pedimos ajuda a Deus e preparamos o nosso 

espírito  

Todos: Ó Pai do Céu, nós Vos pedimos que derrubeis, em mim e em todas as 
pessoas, estes vícios com as virtudes que os anulam: −  o desejo mundano com o 
desapego do mundo;  

−  a desobediência com a obediência à Vossa Palavra;  
−  a inconstância com o desejo constante de ir para o Céu;  
−  o esquecimento de Deus e a preocupação com as coisas terrenas com a 
busca de Deus e da santidade; e concedei-nos perseverar na Vossa 
Graça. Amén.  

Líder : HINO “VENI CREATOR SPIRITUS”  

Todos: 
• VindeEspíritoCriador,anossaalmavisitaieencheioscoraçõescomosvossosdon

s celestiais.  
• Vós sois chamado o Intercessor, de Deus excelso dom sem par, a fonte 

viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar.  
• Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido 

a nós, por nós seus feitos proclamai.  
• Anossamenteiluminai,oscoraçõesencheideamor,nossafraquezaencorajai,qu

al força eterna e protetor.  
• Nosso inimigo repeli e concedei-nos a Vossa paz; se pela Graça nos guiais, 

o mal deixamos para trás.  



• Ao Pai e ao Filho Salvador, por Vós possamos conhecer; que procedeis do 
seu amor faze-nos sempre firmes crer.  

• Glória a Deus Pai e ao Deus Filho que ressuscitou de entre os mortos e ao 
Espírito Consolador, pelos séculos dos séculos. Ámen.  
 

Líder : OFERECIMENTO À SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA  

 
Todos: Santíssima Virgem Maria, Rainha e Mãe das famílias, intercessora, 
medianeira e advogada nossa! Oferecemos este CERCO DE JERICÓ E TERÇO 
DO ROSÁRIO, e Vos pedimos que nos acompanheis a orar em união com o Anjo 
Protetor da nossa nação e toda a Corte Celeste, em reparação dos pecados, 
sacrilégios e ofensas; deste povo e do mundo inteiro, contra o Sagrado Coração 
de Jesus e o Vosso Imaculado Coração; pela conversão e salvação de todas as 
almas, pelo aumento da Fé Católica, a paz, a vida, o matrimónio e a família 
segundo a vontade de Deus; pelo Santo Padre, os sacerdotes e por todos os que 
defendem e promovem os valores católicos no mundo inteiro.  

Todos: Mãe, Sois a nossa esperança e em Vós confiamos. Ensinai-nos a orar 
com um coração humilde, a viver com alegria, em unidade e amor para recuperar 
a Verdade, a Justiça e a Paz e dar um verdadeiro testemunho de sermos vossos 
filhos. Ámen.  

Líder : ORAÇÃO A SÃO JOSÉ DO PAPA LEÃO XIII  

Todos:  
A Vós recorremos, Bem-Aventurado São José, em nossas tribulações e, tendo 
implorado o socorro da vossa Santíssima Esposa, solicitamos também 
confiadamente a vossa proteção.  

Pelo afeto que vos uniu à Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, e pelo amor 
paternal que consagrastes ao Menino Jesus, humildemente vos pedimos que 
olheis benigno para a herança que Jesus Cristo nos ganhou com o seu 
Preciosíssimo Sangue e que nos assistais com o vosso poder e auxílio nas nossas 
necessidades.  

Protegei, ó providentíssimo guarda da Sagrada Família, os filhos escolhidos de 
Jesus Cristo; preservai-nos, ó pai amantíssimo, de toda a mancha do erro e da 
corrupção; sede-nos propicio e assisti-nos do alto do céu, ó fortíssimo protetor 
nosso, nesta luta contra o poder das trevas; e, assim como outrora livrastes o 
Menino Jesus de um grande perigo de vida, assim hoje defendei a Santa Igreja de 
Deus das emboscadas dos seus inimigos e de toda a adversidade.  

Concedei a cada um de nós a vossa perpétua proteção, a fim de que, imitando o 
vosso exemplo e sustentados pelo vosso auxílio, possamos viver santamente, 
morrer piamente e obter no céu a Bem-Aventurança eterna. Ámen. 



 

Líder : ORAÇÃO AO ANJO DA GUARDA do Santo Padre Pio de Pietrelcina. 

 
Todos: 
Ó Santo Anjo da Guarda, cuida da minha alma e do meu corpo. Ilumina a minha 
mente para que possa conhecer melhor o Senhor meu Deus e amá-Lo de todo o 
coração.  
 
Vigia-me quando rezo para que não ceda às distrações da vida. Apoia-me com os 
teus conselhos para viver como um bom cristão e ajuda-me a fazer boas obras 
com generosidade. Defende-me das ciladas do maligno e socorre-me durante as 
tentações para que possa vencer na luta contra o mal. Ámen.  

Todos: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que a ti me confiou a 
Piedade divina, hoje e sempre me governa, rege, guarda e ilumina. Ámen.  

Líder: Oremos:   
Santíssima Trindade, na Vossa Divina Vontade, pelo tormento que causou a 
Nosso Senhor Jesus Cristo a CHAGA DO SEU PÉ DIREITO, Vos peço com fé e 
confiança: pela Santa Igreja Católica, corpo místico e esposa de Jesus Cristo, 
pela minha família, pela minha nação e pelo mundo inteiro, especialmente 
por aqueles que estamos a rezar este Cerco de Jericó. 
  

Líder : TERCEIRO MISTÉRIO  

Gozosos: segunda-feira e sábado  
1.o A anunciação do Anjo a Nossa Senhora. (Lc 1, 26-38)  
Dolorosos: terça-feira e sexta-feira  
1.o A Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. (Mt 26, 36-39)  
Luminosos: quinta-feira  
1.o O Batismo de Jesus no rio Jordão. (Mt 3, 13-17)  
Gloriosos: quarta-feira e domingo  
1.o A Ressurreição de Jesus. (Lc 24, 1-9)  
 
Líder: 1 Pai-Nosso / 10 Ave-Marias / 1 Glória  
 

Líder: Ó Maria concebida sem pecado                    
Todos: Rogai por nós que recorremos a Vós. 

 
Líder: Ó meu Bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno  
Todos: levais as almas todas para o céu, principalmente as que mais 
precisarem.  

 
Líder: Nossa Senhora do Rosário de Fátima  
Todos: Salvai-nos, salvai Portugal e o Mundo inteiro.  

 



Líder: Glorioso Patriarca São José  
Todos: Rogai por nós.  

 

❖ Líder : 4.a MURALHA Protegemo-nos e selamo-nos  

Todos: Ó Pai do Céu, nós Vos pedimos que derrubeis, em mim e em todas as 
pessoas, estes vícios com as virtudes que os anulam:  

−  a cólera ou a ira com a paciência;  
−  a frivolidade com o interesse pelos demais;  
−  a discórdia que separa com a concórdia que une;  
−  o desejo de discussão com a prática da paz; e concedei-nos perseverar 
na Vossa Graça. Ámen.  
 

Líder : ORAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO  

Todos: São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede nosso auxílio 
contra as maldades e ciladas do demónio. Instante e humildemente vos pedimos, 
que Deus sobre ele impere, e vós, Príncipe das Milícias Celestes, com esse poder 
divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que 
vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Ámen.  

Líder : ORAÇÃO AO PRECIOSÍSSIMO SANGUE DE JESUS CRISTO  

Líder: Santíssima Trindade, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, VOS 
SUPLICAMOS que a toda a minha família, aos Vossos filhos desta nação, aos do 
mundo inteiro e, especialmente, aos que estamos a rezar este Cerco de Jericó, 
NOS SELEIS COM O PRECIOSÍSSIMO SANGUE DE JESUS, e sejamos 
protegidos de toda a ação do maligno.  
 
Todos: 

• Seleis o nosso coração, alma, mente e forças (Mt 22,37 e Mc 12,30), para 
Vos amar sobre todas as coisas e para que em nós não entre nada que 
seja contrário a Vós.  

• Seleis o nosso corpo para que tenhamos saúde e abandonemos o pecado.  
• Seleis os nossos olhos para que vejamos com o Vosso olhar e não apenas 

com o olhar humano.  
• Seleis os nossos ouvidos para que só escutem a Vossa voz e assim Vos 

sigamos.  
• Seleis a nossa boca para que as nossas palavras sejam de bênção e não 

de maldição.  
• Seleis o nosso trabalho, os nossos bens e as nossas mãos para que sirvam 

a Vossa obra, nosso bem estar e em benefício das almas.  
• Seleis os nossos pés para que nos conduzam a Vós e não nos desviemos 

do Vosso caminho.  
• Seleis o nosso passado para que todas as feridas que nos causam dano 

fiquem sanadas.  



• Seleis o nosso presente para fazer tudo por Vós, em Vós, conVosco e para 
Vós.  

• Seleis o nosso futuro para que os nossos planos sejam os Vossos.  
• Seleis a nossa vocação e as nossas intenções para que sejam retas e 

possamos servir-Vos com humildade com o nosso ser e segundo a Vossa 
vontade. Ámen.  

Líder: Preciosíssimo Sangue de Jesus. 
Todos: Protegei-nos e livrai-nos do mal (3 vezes).  

Líder: Oremos:  
Santíssima Trindade, na Vossa Divina Vontade, pelo tormento que causou a 
Nosso Senhor Jesus Cristo a CHAGA DO SEU PÉ ESQUERDO, peço-Vos com fé 
e confiança, pela Santa Igreja Católica, corpo místico e esposa de Jesus 
Cristo, pela minha família, pela minha nação e pelo mundo inteiro, 
especialmente por aqueles que estamos a rezar este Cerco de Jericó. 
  

Líder : QUARTO MISTÉRIO 

Gozosos: segunda-feira e sábado  
1.o A anunciação do Anjo a Nossa Senhora. (Lc 1, 26-38)  
Dolorosos: terça-feira e sexta-feira  
1.o A Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. (Mt 26, 36-39)  
Luminosos: quinta-feira  
1.o O Batismo de Jesus no rio Jordão. (Mt 3, 13-17)  
Gloriosos: quarta-feira e domingo  
1.o A Ressurreição de Jesus. (Lc 24, 1-9)  
 
Líder:  1 Pai-Nosso / 10 Ave-Marias / 1 Glória  
 

Líder: Ó Maria concebida sem pecado, 
Todos: Rogai por nós que recorremos a Vós. 

 
Líder: Ó meu Bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno  
Todos: levais as almas todas para o céu, principalmente as que mais 
precisarem.  

Líder: Nossa Senhora do Rosário de Fátima                                                   
Todos: Salvai-nos, salvai Portugal e o Mundo inteiro.  

Líder: Glorioso Patriarca São José                                                                  
Todos: Rogai por nós.  

❖ Líder: 5.a MURALHA. Protegidos com a Graça de Deus avançamos  



Todos: Ó Pai do Céu, nós Vos pedimos que derrubeis, em mim e em todas as 
pessoas, estes vícios com as virtudes que os anulam:  

−  a vanglória e a presunção com o Temor de Deus e a sensatez;  
−  os excessos com o domínio pessoal;  
−  o falso respeito humano com a valentia para Vos defender e às Vossas   
coisas;  
−  a vã diversão terrena com o desejo de eternidade com Deus; e 
concedei-nos perseverar na Vossa Graça. Ámen. 

 
Líder : RENÚNCIA A ATOS DE TERCEIROS CONTRA DEUS E CONTRA A 

NOSSA FÉ  

Todo: Por Vossa Divina Vontade, Senhor Jesus, pelo Vosso Santo Nome, pelas 
Vossas Santíssimas Chagas por vosso Preciosíssimo Sangue e Ressurreição; 
pela Intercessão da Santíssima Virgem Maria; de São Miguel Arcanjo, do meu 
Anjo da Guarda e todos os Anjos de Deus; de São José guarda e protetor da 
Sagrada Família, de todos os Santos de Deus; das Almas do Purgatório e da 
Igreja; hoje no eterno presente de Nosso Senhor Jesus Cristo, meu Rei e Senhor, 
sustendo-me pela Graça e proteção que me confere o MEU BAPTISMO E 
APOIANDO-ME NA SANTA PALAVRA DE DEUS (E NO MEU SACERDÓCIO; se 
se aplica), RENUNCÍO E RECUSO em mim:__ (nome completo) __________, no 
meu esposo(a): ___ (nome) ______, nos meus filhos: ____ (nomeá-los) _______, e 
na minha linhagem: _____ (apelidos) ________, VOS SUPLICO QUE CANCELEIS, 
ANULEIS, REJEITEIS, QUEBREIS E QUEIMAIS COM O FOGO DO ESPÍRITO 
SANTO, qualquer tipo de consagração maldição ou dano que o maligno por meio 
dos nossos superiores, governantes ou outras pessoas, tenham lançado, ou 
pretendam lançar no nosso país, ou em qualquer parte do Mundo, contra a 
soberania de Deus Todo-poderoso, contra mim e a minha família.  

E peço humildemente, que a minha família, eu e todos os Vossos filhos desta 
Nação e do Mundo inteiro, sejamos selados e protegidos com o Preciosíssimo 
Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, das ações contrarias à Lei de Deus 
realizadas pelos nossos superiores, governantes ou qualquer outra pessoa e que 
o mal não avance pelo contrário que seja expulso da nossa Nação e do Mundo 
inteiro. Ámen.  

Líder: Oremos:  
Santíssima Trindade, na Vossa Divina Vontade, pelo tormento que causou a 
Nosso Senhor Jesus Cristo a CHAGA DO SEU LADO, peço-Vos, com fé e 
confiança, pela Santa Igreja Católica, corpo místico e esposa de Jesus Cristo, 
pela minha família, pela minha nação e pelo mundo inteiro, especialmente 
por aqueles que estamos a rezar este Cerco de Jericó.  
 
 

Líder : QUINTO MISTÉRIO  



Gozosos: segunda-feira e sábado  
1.o A anunciação do Anjo a Nossa Senhora. (Lc 1, 26-38)  
Dolorosos: terça-feira e sexta-feira  
1.o A Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. (Mt 26, 36-39)  
1 Pai-Nosso / 10 Ave-Marias / 1 Glória pecado,  
Luminosos: quinta-feira  
1.o O Batismo de Jesus no rio Jordão. (Mt 3, 13-17)  
Gloriosos: quarta-feira e domingo  
1.o A Ressurreição de Jesus. (Lc 24, 1-9)  
 

Líder: Ó Maria concebida sem 
Todos: Rogai por nós que recorremos a Vós. 

 
Líder: Ó meu Bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno  
Todos: levais as almas todas para o céu, principalmente as que mais 
precisarem.  

 
Líder: Nossa Senhora do Rosário de Fátima  
Todos: Salvai-nos, salvai Portugal e o Mundo inteiro.  

 
Líder: Glorioso Patriarca São José  
Todos: Rogai por nós. 

  

❖ Líder : 6.a MURALHA. Conscientes de contar com a Graça de Deus, 

entramos em batalha  
 
Todos: Ó Pai do Céu, nós Vos pedimos que derrubeis, em mim e em todas as 
pessoas, estes vícios com as virtudes que os anulam:  

−  o desânimo ou a preguiça espiritual com a fortaleza;  
−  cair em pecado mortal com a Imitação de Maria na prática das 
virtudes;  
−  induzir a pecar com o desejo de salvar almas;  
−  vícios e hábitos prejudiciais com a prática da oração, sacrifício e do 
jejum; e concedei-nos perseverar na Vossa Graça. Ámen.  

 

Líder: ATO DE RENÚNCIA PESSOAL  

Todos: Santíssima Trindade, unidos a toda a Corte Celeste e pelo poder infinito 
do Santo Nome de Jesus, pelas Suas Santíssimas Chagas e pelo Seu 
Preciosíssimo Sangue, por intercessão do Imaculado Coração de Maria e de São 
José:  

 

Orações para todos os dias:  



Todos: RENUNCIO E REJEITO:  

• Tudo o que me faz não Vos amar sobre todas as coisas, incluindo a mim 
mesmo, outras pessoas ou criaturas e as vaidades deste mundo; invocar o Vosso 
Santo Nome em vão e não santificar as Vossas festas, não Vos agradecer; 
desobedecer- Vos, renegar-Vos a Vós, á Vossa Lei, à Vossa Igreja e à Vossa 
vontade; esquecer- me de Vós e não Vos dar o lugar que mereceis. 

 
Todos: DENUNCIO, RENUNCIO E REJEITO:  

• A satanás, seus anjos caídos, suas pompas, artimanhas e suas seduções, 
suas mentiras e promessas; e todo o ato contra Deus Todo-Poderoso; 
contra a Sagrada Eucaristia, a Palavra de Deus, a Santíssima Virgem; e 
contra os Anjos e os Santos, a Igreja Católica, sua hierarquia, lugares e 
objetos sagrados.  

Todos: RENUNCIO E REJEITO:  

• A presunção de salvação sem deixar de pecar e sem esforço; a 
negação da verdade revelada por Nosso Senhor Jesus Cristo; a inveja da 
graça do próximo; e a falta de esperança na misericórdia de Deus, mesmo 
estando em perigo de morte.  

• Aos sete pecados capitais: soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e 
preguiça e os pecados que provêm deles. 

 
1o Dia  

Todos: RENUNCIO E REJEITO:  

• Todos os atos contra a vida e a sua preservação como Deus a criou, o 
homicídio voluntário e o suicídio; o aborto e a eutanásia; o terrorismo, o 
tráfico de pessoas, órgãos e drogas; todos os atos contra o matrimónio e a 
família; a negação do dom da procriação, a interrupção do ato conjugal 
para evitar a gravidez, todos os métodos contracetivos artificiais, abortivos 
ou de esterilização; contra a conceção, a paternidade e a adoção fora da 
Lei Divina, o eugenismo e o transumanismo.  

• Todas as formas de pecado carnal, contra a pureza e dignidade 
humana, realizado ou pensado comigo mesmo, outra pessoa, animal 
ou objeto; a pornografia, a fornicação, o adultério; e todo o pecado carnal 
contra natura, a intimidade indigna no matrimónio, o homossexualismo, a 
pedofilia, a violação, o incesto, a ideologia de género, a prostituição e 
qualquer outro pecado relacionado.  

(continuação nas Orações diárias na página 18)  

2o Dia  

Todos: RENUNCIO E REJEITO:  

• Não honrar os meus pais, o meu cônjuge, os meus filhos, não respeitar o 
próximo; não perdoar, rejeitar as pessoas, odiar e toda a forma de violência, 
roubar, mentir e dar falso testemunho; cobiçar e apegar-me a pessoas, 
dinheiro, animais ou objetos; suborno, fraude, espoliação ou 
enriquecimento ilícito; hipocrisia, prepotência e egolatria.  



• Ao medo, à desconfiança, cobardia, vangloria, tristeza, inferioridade e aos 
complexos; ao egoísmo, à indiferença, á injustiça, a toda a discriminação, 
opressão e favoritismo; à inconstância, ao amor e desejo mundano, à 
riqueza, à vaidade, à discórdia, ao desperdício, não ajudar a Vossa Igreja e 
adiar os meus deveres.  

(continuação nas Orações diárias na página 18)  
 
3o Dia  

Todos: RENUNCIO E REJEITO:  

• Todo o mal na minha alma, corpo, mente, matrimónio, família, economia e 
trabalho, provocado por mim devido a traumas ou transtornos do meu 
passado, inclusive vividos durante a gestação e infância ou provocado 
pelos meus familiares e outras pessoas.  

• Por consentir situações de perigo, de desânimo e aridez espiritual, a vã 
diversão, o consumo e o mau uso de drogas, sexo, comida, álcool, tabaco, 
apostas, videojogos, televisão, redes sociais ou qualquer outro vício.  

• Todas as más amizades, grupos, ideologias, leis, produtos, serviços ou 
pessoas que me afastem de Deus e dos valores do Evangelho.  

(continuação nas Orações diárias na página 18)  
 
4o Dia 

Todos: RENUNCIO E REJEITO:  

• Todas as formas de idolatria, a morte satânica, indevidamente chamada 
de “santa”, ídolos antigos, orientais, pré-hispânicos, qualquer elemento da 
natureza e todos os outros.  

• Todas as formas de sacrifício humano e animal, ritual ou consagração 
maligna; o vampirismo, todas as celebrações pagãs como o Halloween e 
cerimónias xamânicas e paganizar festas cristãs como a Semana Santa, 
Natal e dos Fiéis Defuntos.  

• Todo o tipo de encantamento, astrologia, feitiçaria, bruxaria e magia 
branca, negra ou de qualquer cor, candomblé, vodu, curandeirismo, 
limpezas espirituais, amarras, telepatia, clarividência, mediunidade, 
telequinesia, alquimia, orações de quebranto, cartomantes e qualquer outra 
prática semelhante.  

(continuação nas Orações diárias na página 18)  
 
5o Dia  

Todos: RENUNCIO E REJEITO:  

• Todas as formas de superstição em práticas, símbolos ou essências 
para a sorte, saúde, proteção, poder, riqueza ou atração, atribuindo-
lhes poderes que não vêm de Deus, como amuletos, talismãs, símbolos 
maçónicos ou satânicos, espanta-espíritos, chamadores de anjos, 
pirâmides, olho grego, patas de coelho, quartzos, ímanes, budas, elefantes 
da sorte, gato chinês, ying-yang, cruz egípcia, escaravelhos, árvore da vida, 
mão de Fátima, serpentes, dragões, caveiras, ogres, duendes, trolls, fadas e 



caricaturas animés, todo uso pagão de velas e produtos ritualizados e todos 
os objetos contrários à Fé Católica. 

(continuação nas Orações diárias na página 18)  

6o Dia  
Todos: RENUNCIO E REJEITO:  

• Toda a forma de espiritismo, adivinhação, consulta de mortos e jogos 
misteriosos, tabuleiro ouija, charlie-charlie, jogo do lápis, jogo do copo, 
canalização, leitura de cartas, horóscopos, mapa astral, leitura da palma 
das mãos, borras de café, numerologia, búzios e runas; radiestesia de 
pêndulos ou varas e qualquer outra prática similar ou relacionada, 
tatuagens e grafitis desímbolos esotéricos ou satânicos. 

• Toda a expressão e associação anticristã como a maçonaria, o 
socialismo, o comunismo, o satanismo e qualquer outra corrente espiritual 
ou filosófica contrária a Deus.  

• Todo o tipo de malefício e forma de ocultismo e todos os espíritos que 
não venham de Deus e que não mencionei. 

(continuação nas Orações diárias na página 18)  
 
7o Dia  
Todos: RENUNCIO E REJEITO:  

• Todas as práticas da Nova Era, a sua espiritualidade egocêntrica, 
métodos de autoajuda que tenham relações ocultas com a superstição 
e energias místicas ou entidades alheias a Deus, como: reiki, yoga, 
abertura de chacras, mantras, feng shui, mandalas; meditação 
transcendental, de Controlo Mental, constelações familiares, eneagramas, 
mindfulness, cursos de milagres, leitura dos anjos, programação mental, 
terapias de superação pessoal que se relacionem com a Nova Era e 
qualquer outra prática similar de falsa espiritualidade, contrárias à verdade 
da nossa fé.  

• Todo o culto e a invocação nomeando anjos que não estejam 
mencionados na Bíblia: Miguel, Gabriel e Rafael.  

• Todas as músicas, filmes, vídeos, desenhos animados, brinquedos, 
videojogos, leituras, moda, bailes e entretenimentos contrários à Fé 
Católica, à vida e à dignidade humana, tudo o que contenha idolatria, 
bruxaria, assassinato, violência, terror, sexo, desafios virais e todas as 
coisas semelhantes a estas.  

• Todas as medicinas holísticas e alternativas que estejam relacionadas 
com energias, invocações, controlo mental ou superstição, atribuindo-
lhes poderes que não têm naturalmente, como terapias bioenergéticas: 
iridologia, terapia com cristais, cromoterapia, acupuntura, magnetoterapia, 
reflexologia, massagens energéticas; manipulação de energias com as 
mãos ou aparelhos; terapias do subconsciente: esvaziamento da mente, 
musicoterapia da Nova Era e hipnoterapia, terapias com essências, 
aromaterapia, flores de bach, homeopatia e qualquer outra prática 
semelhante.  



Orações finais para todos os dias:  

Todos: RENUNCIO E REJEITO:  

• Todas as ações e omissões que, mesmo que inconscientemente, tenham 
aberto portas ao mal em mim e em todas as outras pessoas. 
 

Todos: Senhor Jesus, Vos pedimos que corteis, destruais, anuleis e 
queimais no fogo do Espírito Santo os meios e circunstâncias através dos quais 
foram realizados os danos anteriormente mencionados, por mim, pelos meus, em 
mim e nos meus, e todas as consequências que eu, a minha família e 
antepassados provocámos ou recebemos pelas más ações acima mencionadas, e 
peço a São Miguel Arcanjo que os envie aos pés da Vossa Santa Cruz, onde 
vencestes o mal e nos salvastes. Ámen.  

Líder: PROFISSÃO DE FÉ: SÍMBOLO DOS APÓSTOLOS  

Todos: 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 Pôncio Pilatos, foi 
crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia; subiu aos Céus, onde 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; na vida eterna. Ámen.  

Líder: RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BATISMAIS  

Todos: Com estas renúncias e a minha profissão de fé, renovo as promessas do 
meu Batismo e, estando ciente do meu compromisso, dirijo-me a Jesus Cristo e O 
proclamo uma vez mais e para sempre como meu Salvador e coloco toda a minha 
confiança na Sua graça e no seu amor para O seguir e obedecer como meu 
Senhor. Ámen.  

Líder: Quem como Deus? 
Todos: Ninguém como Deus! (3 vezes).  

Líder: ORAÇÃO DE INTERCESSÃO PARA QUE DEUS NOS LIVRE DE TODO O 

MAL *Baseada numa oração do padre Gabriele Amorth.  
 
Líder: Ó Senhor Jesus, Vós dissesteis: «Tudo o que pedirdes em Meu nome Eu 
o farei, de modo que, no Filho, se manifeste a glória do Pai» (Jo 14, 13).  
Com confiança, pelo Santo Nome de Jesus, pela Sua Paixão, Morte e 
Ressurreição, guiados pelo Espírito Santo e pela Santíssima Virgem Maria e toda 
a corte celestial, peço-Vos que a nossa família, país e o mundo inteiro e por todos 
os que estamos a rezar este Cerco de Jericó sejamos libertos do maligno e de 
todos as suas hostes.  



Todos: 
• Do ódio, ira, falta de perdão, orgulho, preguiça, avareza, injustiça, ciúme e 

inveja; da falta de controlo e domínio de si mesmo, do temor, inconsciência, 
irrealidade, obsessões, ansiedade, angústia, do desespero, confusão, 
tristeza, depressão, desejo de morte e suicídio, nós Vos rogamos: livrai-
nos, Senhor.  

• Dos acidentes, doenças, viuvez, orfandade, infertilidade e solidão por 
causas malignas; do abandono, sequestro, escravidão, desaparecimento, 
guerras e heranças negativas dos nossos antepassados; da infelicidade, 
traição, humilhação, rejeição e amargura; da imundície, ruina, miséria, 
desordem e da dependência dos outros para ser feliz, nós Vos rogamos: 
livrai-nos, Senhor.  

• Da luxúria, do mau uso da sexualidade, ideologia do género, vícios e da 
falta de respeito pela dignidade humana; do aborto, eutanásia, eugenismo e 
transumanismo; dos traumas durante a gravidez e a infância, da divisão da 
família e da sociedade e de toda a má amizade, nós Vos rogamos: livrai-
nos, Senhor.  

• De todas as insídias do maligno, malefícios, feitiços, bruxarias, 
consagrações ao demónio e de qualquer mal oculto; da invocação e 
evocação de espíritos malignos, de espíritos guias, do espiritismo; de 
acreditar na reencarnação, na regressão a vidas passadas, no esoterismo, 
na metafísica oculta, falsas visões e falsos videntes, nós Vos rogamos: 
livrai-nos, Senhor.  

Líder : ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO  

Todos: Espírito Santo, vinde e tomai posse de nós, da nossa família e de todo o 
Mundo; inflamai o nosso espírito para que a cada dia Vos pertençamos mais e 
sejamos mais espirituais e menos mundanos.  

• Tomai posse do nosso corpo, mente, alma e sentimentos, para gozar 
de saúde e de virtude;  

• Tomai posse do nosso tempo, trabalho e bens para que sirvam 
somente a Vós;  

• Tomai posse dos nossos problemas e preocupações, para que 
confiemos em Vós.   

• Tomai posse da nossa família, nosso apostolado e de todos os 
aspectos da nossa vida, para que se cumpra em nós a Vossa 
Santíssima vontade. 

Líder: Espírito Santo, fonte de luz,  
Todos: Iluminai-nos. (3 vezes)  

 
Líder: Oremos:  
Santíssima Trindade, na Vossa Divina Vontade, pelo tormento que causou a 
Nosso Senhor Jesus Cristo a COROA DE ESPINHOS, peço-Vos, com fé e 



confiança, pela Santa Igreja Católica, corpo místico e esposa de Jesus Cristo, 
pela minha família, pela minha nação e pelo mundo inteiro, especialmente 
por aqueles que estamos a rezar este Cerco de Jericó.  

 
Líder : ORAÇÕES ANTES DA LADAINHA DO TERÇO DO ROSÁRIO  

 
Líder: Pai Nosso... 
Todos: O pão nosso de cada de nos dai hoje...  
 
Líder: Ave Maria Santíssima, Filha de Deus Pai, Virgem Puríssima e Castíssima  
antes do parto, em vossas mãos entregamos a nossa Fé para que a ilumineis,  
cheia de graça, o Senhor é convosco...  
Todos: Santa Maria, Mãe de Deus, ...  
 
Líder: Ave Maria Santíssima, Mãe do Filho de Deus, Virgem Puríssima e 
Castíssima  
durante o parto, em vossas mãos entregamos a nossa Esperança para que a  
encorajeis, cheia de graça, o Senhor é convosco...  
Todos: Santa Maria, Mãe de Deus...  
 
Líder: Ave Maria Santíssima, Esposa de Deus Espírito Santo, Virgem Puríssima e  
Castíssima depois do parto, em vossas mãos entregamos a nossa Caridade para  
que a inflames, cheia de graça, o Senhor é convosco...  
Todos: Santa Maria, Mãe de Deus...  
 
Líder: Ave Maria Santíssima, Templo, Trono e Sacrário da Santíssima Trindade, 
Virgem concebida sem a culpa do pecado original.  
 
Líder: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo  
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.  
 
Todos :Salve, Regína, Mater misericórdiæ, vita dulcédo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, éxsules fílii Hevæ, Ad te suspirámus, geméntes et flentes, 
in hac lacrimárum valle. Eia, ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exílium 
osténde. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 
Ora pro nobis sancta Dei Génetrix. 
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. Amen.  

❖ Líder : 7.a MURALHA. Agradecemos a Deus pela Sua ajuda  

Todos: Ó Pai do Céu, nós Vos pedimos que derrubeis, em mim e em todas as 
pessoas, estes vícios com as virtudes que os anulam:  

−  A cegueira e a aspereza espiritual com a gratidão para conVosco por 
tudo o que nos dais;  
−  Duvidar de Vós com a felicidade de crer em Vós;  



−  A falsidade ou a hipocrisia com a verdade;  
−  A obstinação pelo pecado com o temor de Vos afender e o 
arrependimento de Vos ter afendido; e concedei-nos perseverar na 
Vossa Graça. Ámen. 

 
Líder: Oremos:  
Santíssima Trindade, na Vossa Divina Vontade, pelo tormento que causou a 
Nosso Senhor Jesus Cristo NA SUA SAGRADA FACE, NA CHAGA DO SEU 
OMBRO E NAS SUAS COSTAS, peço-Vos com fé e confiança, pela Santa Igreja 
Católica, corpo místico e esposa de Jesus Cristo, pela minha família, a minha 
Nação e pelo Mundo inteiro, especialmente por quem estamos a rezar este Cerco 
de Jericó.   
 

Líder : LADAÍNHA A NOSSA SENHORA (LAURETANA)  

                Líder      Todos 
Senhor, tende piedade de nós.                   Senhor, tende piedade de nós.  
Cristo, tende piedade de nós.      Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós.    Senhor, tende piedade de nós.  
Cristo, ouvi-nos.      Cristo, ouvi-nos.  
Cristo, atendei-nos.     Cristo, atendei-nos.  
Deus Pai dos céus.     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.  
 
A cada invocação se responde: Rogai por nós  
 
Santa Maria,        
Santa Mãe de Deus,  
Santa Virgem das Virgens,  
Mãe de Jesus Cristo, 
Mãe da Igreja, 
Mãe da Misericórdia,  
Mãe da Divina Graça,  
Mãe da Esperança, 
Mãe puríssima, 
Mãe Castíssima, 
Mãe intacta, 
Mãe imaculada, 
Mãe amável, 
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 justiça, 
Sede de sabedoria, 
Causa da nossa alegria,  
Vaso espiritual,  
Vaso honorífico, 
Vaso insigne de devoção, 
Rosa mística, 
Torre de David, 
Torre de marfim, 
Casa de ouro, 
Arca da aliança, 
Porta do Céu, 
Estrela da manhã, 
Saúde dos enfermos, 
Refúgio dos pecadores, 
Consoladora dos migrantes,  
Consoladora dos aflitos, 
Auxílio dos cristãos, 
Rainha dos anjos, 
Rainha dos patriarcas, 
Rainha dos profetas, 
Rainha dos apóstolos, 
Rainha dos mártires, 
Rainha dos confessores, 
Rainha das virgens, 
Rainha de todos os santos, 
Rainha concebida sem pecado original,  
Rainha elevada ao Céu em corpo e alma,  
Rainha do sacratíssimo Rosário, 
Rainha da Família, 
Rainha da Paz  
 

❖ Líder: 8.a MURALHA.Entregamos as nossas orações a Deus procurando a 

alteração de vida  

Todos: Ó Pai do Céu, nós Vos pedimos que derrubeis, em mim e em todas as 
pessoas, estes vícios com as virtudes que os anulam:  

−  O desespero, o temor e a tristeza com a esperança em Vós;  
−  A infelicidade com a felicidade de sabermos que Vós nos escutais, 
nos protegeis e somos amados por Vós; e concedei-nos perseverar na 
Vossa Graça. Ámen.  



 
Todos: Oremos:  
Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe Imaculada e Rainha dos Anjos! A Vós 
suplicamos, ajudai-nos e frustrai os planos daqueles que se opõem a Deus, 
concedei-lhes a graça da luz, a conversão e a salvação. Que Vossos anjos 
protejam a Sagrada Eucaristia, os templos e santuários, os lugares e coisas 
sagradas, o clero e as pessoas consagradas a Deus em todo o mundo. Preservai-
os da profanação, do roubo, da destruição e dessacralização, da ignorância, da 
incompreensão, do esquecimento e do insulto e, a todos os Vossos filhos, Mãe 
Santíssima, mostrai-nos a verdade, tirai-nos a tibieza, ajudai-nos a ser fieis a Deus 
Uno e Trino, às nossas promessas batismais, ao Evangelho e à Sagrada 
Eucaristia; à Igreja que é Una, Santa, Católica e Apostólica; aos Mandamentos, 
aos Dogmas de Fé e à Santa Tradição; dai-nos uma contrição perfeita, a 
perseverança final, ajudai-nos nos nossos problemas e necessidades; e vinde 
depressa esmagar a cabeça da antiga serpente. Ámen. (Gn 3,15; Ap 12,1-5).  
 

Líder: Santíssima Virgem Maria! 
Todos: Salvai a nossa pátria e conservai a nossa fé. (3 vezes)  

Líder: FINAL DO ROSÁRIO  

 
Líder: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo:  
Todos: Perdoai-nos, Senhor.  
 
Líder: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo:  
Todos: Ouvi-nos, Senhor.  
 
Líder: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo:  
Todos: Tende piedade e misericórdia de nós, Senhor.  
 
Todos: À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as 
nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó 
Virgem gloriosa e bendita.  
Todos: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar 
as promessas de Cristo. Ámen.  

Líder : ORAÇÕES FINAIS E AGRADECIMENTOS [DO 1.o AO 6.o DIA]  

Todos: Santíssima Trindade, Vos agradecemos por este ministério que 
acabámos de desempenhar e por todas as graças obtidas; Vos suplicamos que a 
puríssima água que jorrou do Lado de Nosso Senhor Jesus Cristo nos limpe e 
purifique e que o Seu Preciosíssimo Sangue nos sele a mim, à minha família, aos 
nossos bens, dirija as nossas ações e aumente em nós a humildade.                   
Vos pedimos que o inimigo não nos possa prejudicar; que toda a dor, todo o mal 
ou vingança dele não recaiam sobre nós e que os envieis aos pés da Cruz de 
Jesus Cristo, Nosso Salvador.  



Sagrados Corações de Jesus e Maria, que os nossos pés caminhem juntos, que 
as nossas mãos se unam, que os nossos corações batam em uníssono, que o 
nosso íntimo partilhe o mesmo sentimento, que o pensamento das nossas mentes 
seja uno, que os nossos ouvidos escutem juntos o silêncio, que os nossos olhares 
se penetrem mutuamente, em profundidade, fundindo-se uns nos outros e que os 
nossos lábios supliquem juntos ao Eterno Pai para alcançar misericórdia.  

Santíssima Virgem Maria Vos consagramos a nossa família e Vos agradecemos, 
a Vós, aos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, ao Anjo Protetor da nossa nação, ao 
nosso Anjo da Guarda e a todos os anjos de Deus; a São José Vosso Castíssimo 
Esposo, aos Santos e às almas do Purgatório, por intercederem por nós durante 
estas orações; e pedimos que o amor do Espírito Santo preencha todo o vazio dos 
nossos corações. Ámen. 

Líder : CONSAGRAÇÃO À SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA  

Todos: Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo(a) a Vós e em prova 
da minha devoção para conVosco, Vos consagro, neste dia e para sempre, os 
meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o 
meu ser. E porque assim sou vosso(a), ó incomparável Mãe, guardai-me e 
defendei-me como coisa e propriedade Vossa. Lembrai-Vos que Vos pertenço, 
terna Mãe, Senhora nossa. Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria 
Vossa. Ámen.  

Todos: Doce Mãe, não Vos afasteis e o Vosso olhar não se separe de nós, vinde 
sempre connosco e nunca nos deixeis sozinhos. Já que nos protegeis tanto, como 
verdadeira Mãe, protegei-nos com o Vosso manto e fazei com que nos abençoe     

 o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ámen.  

Líder: Oremos pelo Santo Padre para que guie a Igreja, conforme a Vontade de 
Deus e para ganhar as indulgências afetas a estas orações:  

Todos: Pai Nosso ... + Avé Maria ... Glória  

Padre : BENÇÃO DO SANTÍSSIMO  

• Veneremos. Adoremos a presença do Senhor, nossa Luz e Pão da vida.  
• Cante a alma o seu louvor. Adoremos no sacrário Deus oculto por amor.  
• Demos glória ao Pai do Céu, Infinita Majestade;  
• Glória ao Filho e ao Santo Espírito; em espírito e verdade;  
• Veneremos, adoremos a Santíssima Trindade.  

Padre:  Vós sois o Pão Vivo que desceu dos céus.  

Todos: Para dar a vida ao mundo.  

 



Padre: Oremos,  

Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da Vossa 
Paixão, concedei-nos, Vos pedimos, venerar de tal modo os sagrados mistérios do 
Vosso Corpo e Sangue, que sempre tenhamos connosco o fruto da Vossa 
Redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 
 
Padre : BENDITO SEJA DEUS  
       Padre        Todos 

• Bendito seja Deus,          (bis) 
• Bendito o seu Santo Nome,  
• Bendito Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro Homem,  
• Bendito o nome de Jesus.  
• Bendito o seu sacratíssimo Coração.  
• Bendito o seu preciosíssimo Sangue.  
• Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar.  
• Bendito o Espírito Santo Paráclito.  
• Bendita a excelsa Mãe de Deus Maria Santíssima.  
• Bendita a sua santa e Imaculada Conceição.  
• Bendita a sua gloriosa Assunção.  
• Bendito o nome de Maria Virgem e Mãe.  
• Bendito São José, seu castíssimo Esposo.  
• Bendito Deus nos seus Anjos e nos seus Santos.  

(Cântico Final: Cristo Vence ... + Totus tuus ... + Cantemos alegres ... .) 

Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor                                  

dos nossos inimigos. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen. 
 

------------------- FIM do 1.o ao 6.o dia ---------- 

7.o DIA 

Líder: ORAÇÕES FINAIS E AGRADECIMENTOS  

Todos: Glória a Deus nas alturas e Paz na Terra aos homens por Ele amados, 
Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai todo-poderoso: nós Vos louvamos, nós Vos 
bendizemos, nós Vos adoramos, nós Vos glorificamos, nós Vos damos graças, por 
Vossa imensa glória.  

Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai: Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós; Vós que tirais 
o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica; Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. Só Vós sois o Santo; só Vós, o Senhor; só Vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo; com o Espírito Santo, na Glória de Deus Pai. Amen.  



Líder: Glória ao Pai, .... 
Todos: Como era no Princípio, ... (3 vezes)  

Todos: 
Senhor Jesus, Vós dissesteis: «Quem tiver ouvidos, oiça!» (Mt 13,9). 
Respondendo a este convite evangélico, queremos dizer-Vos que Vos escutamos 
e queremos seguir- Vos.  
Confiados na Vossa proteção, pedimos ao Espírito Santo que nos indique quais os 
objetos que devemos destruir por estarem contaminados com o mal, o que 
devemos confessar que ainda não tenhamos feito e que atitudes devemos 
modificar para sermos Vossos fiéis discípulos.  

Todos:  
Santíssima Trindade, Vos agradecemos por este ministério que acabámos de 
desempenhar e por todas as graças obtidas, Vos suplicamos que a puríssima 
água que jorrou do Lado de Nosso Senhor Jesus Cristo nos limpe e purifique e 
que o Seu Preciosíssimo Sangue nos sele a mim, à minha família, aos nossos 
bens, dirija as nossas ações e aumente em nós a humildade.  
Vos pedimos que o inimigo não nos possa prejudicar, que toda a dor, todo o mal 
ou vingança não recaiam sobre nós e que os envieis aos pés da Cruz de Jesus 
Cristo, Nosso Salvador.  
 
Líder : MAGNIFICAT  
 
Líder: Virgem Santíssima, Mãe de Jesus Cristo e Mãe nossa, com grande alegria 
repetimos a oração que proclamasteis na visita à Vossa prima Santa Isabel.  
 
Todos: A minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, 
meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva: de hoje em diante 
me chamarão bem- aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim 
maravilhas: Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em 
geração sobre aqueles que O temem. Manifestou o poder do seu braço e 
dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os 
humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. 
Acolheu Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a 
nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre.  

Líder: Glória ao Pai, .... 
Todos: Como era no Princípio, ...  

Todos: Santíssima Virgem Maria Vos consagramos a nossa família e Vos 
agradecemos, a Vós, aos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, ao Anjo Protetor da 
nossa nação, ao nosso Anjo da Guarda e a todos os anjos de Deus; a São José 
Vosso Castíssimo Esposo, aos Santos e às almas do Purgatório, por intercederem 
por nós durante estas orações e pedimos que o amor do Espírito Santo preencha 
todo o vazio dos nossos corações. Ámen.  



Líder : CONSAGRAÇÃO À SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA  

Todos: Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo(a) a Vós e em prova 
da minha devoção para conVosco, Vos consagro, neste dia e para sempre, os 
meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o 
meu ser. E porque assim sou vosso(a), ó incomparável Mãe, guardai-me e 
defendei-me como coisa e propriedade Vossa. Lembrai-Vos que Vos pertenço, 
terna Mãe, Senhora nossa. Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria 
Vossa. Ámen.  

Todos: Doce Mãe, não Vos afasteis e o Vosso olhar não se separe de nós, vinde 
sempre connosco e nunca nos deixeis sozinhos. Já que nos protegeis tanto, como 
verdadeira Mãe, protegei-nos com o Vosso manto e fazei com que nos abençoe    

 o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ámen.  
 
Líder: Oremos pelo Santo Padre para que guie a Igreja, conforme a Vontade de 
Deus e para ganhar as indulgências afetas a estas orações:  
Todos: Pai Nosso ... + Avé Maria ... + Glória  

Padre : BENÇÃO DO SANTÍSSIMO  
• Veneremos. Adoremos a presença do Senhor, nossa Luz e Pão da vida.  
• Cante a alma o seu louvor. Adoremos no sacrário Deus oculto por amor.  
• Demos glória ao Pai do Céu, Infinita Majestade;  
• Glória ao Filho e ao Santo Espírito; em espírito e verdade;  
• Veneremos, adoremos a Santíssima Trindade.  

Padre : Vós sois o Pão Vivo que desceu dos céus.   

Todos: Para dar a vida ao mundo.  
 
Padre : Oremos, 
Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da Vossa 
Paixão, concedei-nos, Vos pedimos, venerar de tal modo os sagrados mistérios do 
Vosso Corpo e Sangue, que sempre tenhamos connosco o fruto da Vossa 
Redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.  

Padre : BENDITO SEJA DEUS  

• Bendito seja Deus,  
• Bendito o seu Santo Nome,  
• Bendito Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro Homem,  
• Bendito o nome de Jesus.  
• Bendito o seu sacratíssimo Coração.  
• Bendito o seu preciosíssimo Sangue.  
• Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar.  
• Bendito o Espírito Santo Paráclito.  
• Bendita a excelsa Mãe de Deus Maria Santíssima.  



• Bendita a sua santa e Imaculada Conceição.  
• Bendita a sua gloriosa Assunção.  
• Bendito o nome de Maria Virgem e Mãe.  
• Bendito São José, seu castíssimo Esposo.  
• Bendito Deus nos seus Anjos e nos seus Santos.  

(Cântico Final: Cristo Vence ... + Totus tuus ... + Cantemos alegres ... . ) 

Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor                                  

dos nossos inimigos. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen. 
 

 -----------  FIM 7.o DIA --------- 

Se for preciso BENÇÃO DO SANTÍSSIMO em Latim:  

Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum Novo cedat ritui:  

Præstet fides supplementum Sensuum defectui. 
Genitori, Genitoque 
Laus et jubilatio,  

Salus, honor, virtus quoque Sit et benedictio: Procedenti ab utroque Compar sit 
laudatio. Amen. 

 

Padre: Panem de caelo praestitisti eis.  

Todos: Omne delectamentum in se habentem.  

 

Padre: Oremus: 

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti: 
tribue, quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut 
redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula 
saeculorum. 
Todos: Amen. 

“O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá 
até Deus.”   -Nossa Senhora de Fátima.  
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