
 
 
* 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!  


