Cerco de Jericó
Fórmula de Oração do Cerco de Jericó para Leigos
* Extraída do livro do Padre Rogério Canciam
A fórmula simplificada da oração do Cerco de Jericó poderá ser proferida por qualquer pessoa,
em casa ou diante do Santíssimo Sacramento, e deverá ser realizada durante sete dias
seguidos.
1. Inicie a oração do Cerco de Jericó professando a fé cristã:
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 a mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos Céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica, na
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.
Amém.
2. Revista-se com a armadura de Deus, vestes espirituais de Efésios 6,10-18:
Revisto-me da armadura de Deus, para resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra
homens de carne e sangue que tenho de lutar, mas contra os principados e potestades, contra
os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal (espalhadas) nos ares.
Tomo a armadura de Deus, para resistir nos dias maus e manter-me inabalável no cumprimento
do meu dever cristão. Permaneço alerta, à cintura cingido com a verdade, o corpo vestido com
a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz.
Embraço o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do Maligno. Tomo o capacete
da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensifico as minhas invocações
e súplicas. Oro em toda circunstância, pelo Espírito, no qual persevero em intensa vigília de
súplica por todos os cristãos.
3. Assuma sua autoridade espiritual e derrube as fortalezas da mente que impõem
condição racional ao plano de Deus – II Coríntios 10,3-7:
Porque, ainda que eu viva na carne, não milito segundo a carne. Não são carnais as armas com
que eu luto. São poderosas, em Deus, capazes de arrasar fortificações. Na qualidade de filho(a)
do Senhor, batizado(a) na Sua Igreja, eu aniquilo todo raciocínio e todo orgulho que se
levanta contra o conhecimento de Deus, cativo todo pensamento e o reduzo à obediência a
Cristo.
4. Recite o Salmo 90 e reforce a sua fé, reassuma a sua característica de filho de
Deus e deixe-se envolver pela presença do Senhor:
Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor: 'Sois
meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente’. Do caçador e do seu
laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger- te, com
seu escudo e suas armas, defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha
disparada em pleno dia; nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao
meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até dez mil à tua direita: nenhum
mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos
pecadores; pois fizeste do Senhor o teu refúgio, e no Altíssimo encontraste o teu abrigo.

Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta; pois o Senhor deu
uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em
suas mãos, para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes,
pisarás sobre leões e outras feras. 'Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo (a) e protegê-lo(a),
pois meu nome ele(a) conhece. Ao invocar-me hei de ouvi-lo(a) e atendê-lo(a), e a seu lado eu
estarei em suas dores. Hei de livrá-lo(a) e de glória coroá-lo(a), vou conceder-lhe vida longa e
dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação'.
5. Fique em pé e entre em batalha espiritual:
Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas
as milícias celestes. Que sejam dispersos os Seus inimigos, e fujam de Sua face todos os que O
odeiam.
6. Invoque a presença do Senhor para combater ao seu lado, lembrando de que Ele é
a videira e nós somos os ramos, e sem Ele, nada podemos fazer. Recite o Salmo
34,1-3.9 aqui adaptado, em voz alta:
Lutai, Senhor, contra os que me atacam; combatei meus inimigos. Empunhai o broquel e o
escudo, e erguei-vos em meu socorro. Brandi a lança e sustai meus perseguidores. Dizei à
minha alma: Eu sou a tua salvação. Então a minha alma exultará no Senhor, e se alegrará pelo
seu auxílio.
7. Ao sentir-se cheio do Espírito Santo, adore a Deus, como Nossa Senhora, rezando
(ou cantando) o Magnificat (Lucas 1,46-55):
A minha alma engrandece o Senhor;
E exulta meu espírito em Deus, meu Salvador;
Porque olhou para a humildade de seu (sua) servo (a);
Doravante as gerações hão de chamar-me de bendito (a);
O Poderoso fez em mim maravilhas;
E Santo é o seu nome!
Seu amor para sempre se estende;
Sobre aqueles que o temem;
Manifesta o poder de seu braço;
Dispersa os soberbos;
Derruba os poderosos de seus tronos;
E eleva os humildes;
Sacia de bens os famintos;
Despede os ricos sem nada;
Acolhe a mim (diga o seu nome), seu (sua) servidor (a);
Fiel ao seu amor;
Como havia prometido a nossos pais;
Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo;
Como era no princípio agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém!
Fazendo o sinal da Cruz diga:
V. Com vosso Filho ó Mãe Pia,
R. Abençoai-nos ó Virgem Maria!

ORAÇÃO PARA OS VÍDEOS DIÁRIOS:
8. Agora recorra a Deus, para que sejam definitivamente destruídas as muralhas:
Senhor Jesus Cristo, peço-lhe humildemente que venha em auxílio à minha fraqueza, pois
muitas vezes eu me sinto desamparado e aflito. Ajude-me neste momento de angústia e
provação, em que a noite traiçoeira tomou conta da minha alma. Renove em mim as bênçãos
recebidas no sacramento do Batismo e assuma todo o controle e autoridade sobre a minha
vontade, desejo e inteligência, e através do Espírito Santo derrube agora todas as muralhas que
me impedem de viver a minha verdadeira vocação cristã. Que pelo seu poderoso Nome, Senhor
Jesus Cristo, por seu preciosíssimo Sangue e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria,
sejam derrubadas neste momento:
• as muralhas de pragas ou maldições proferidas por meus antepassados e por aqueles que de
algum modo possuem autoridade espiritual sobre mim;
• as muralhas de maldições e enfermidades vindas de meus antepassados, enfrentadas por
mim ou por meus familiares nos dias de hoje;
• as muralhas do ódio, orgulho, inveja, ciúmes, idolatria, vícios, egoísmo, solidão, avareza, gula,
ansiedade, bancarrota, luxúria e preguiça que têm amarrado o meu coração;
• as muralhas de intriga, brigas, contendas, separação, divórcio, adultério, desentendimentos e
todo tipo de desunião que tem assolado minha família;
• as muralhas das dificuldades financeiras, da falta de emprego ou de trabalho, empecilhos nos
negócios, falta de dinheiro, confusão mental ou emocional e dificuldade de decisão compatível
com a Sua Santa vontade;
• as muralhas das doenças da alma que têm atravessado várias gerações de suas famílias,
especialmente as práticas que são abominação abomináveis aos seus olhos (Provérbios 6:1719), como a soberba, a mentira, o homicídio, hipocrisia, a inveja, a cobiça, o ódio, e o semear
contendas entre irmãos, prostituição, dependência de álcool ou drogas, hipocondria e língua
mentirosa; as muralhas do engano de Satanás que norteiam os meus pensamentos, todas as
iluminações e astúcias do inimigo, sejam de qual origem forem;
• as muralhas de ocultismo, sortilégio, adivinhação, cartomancia, horóscopo, magia,
dependência, pacto, oferendas e consagrações a entidades espirituais, sejam elas da origem
que forem;
• as muralhas que estão me impedindo de ser aquilo que o Senhor criou para eu ser, e que
atrapalham que eu viva aquilo o Senhor criou para eu viver;
• toda e qualquer ação de satanás em minha espiritualidade, que me torna escravo e
dependente do mal, e que me impede de ser totalmente renovado pelo seu Preciosíssimo
Sangue Redentor;
• (apresente a Deus a sua intenção particular. Anote-a ao lado para que seja a mesma durante
os 7 dias).
Senhor Jesus Cristo, pelo Seu Santíssimo Nome e Preciosíssimo Sangue e pela intercessão da
Santíssima Virgem Maria, eu invoco a presença do Espírito Santo neste momento, aceito a
libertação que acabei de receber e renovo as promessas de meu batismo. Renuncio a Satanás e
a seus demônios, a suas obras e astúcias, e assumo a Sua vitória e libertação completas em
todas as áreas da minha vida: física, emocional, espiritual e financeira. Assumo Recebo, em Seu
nome, um novo pentecostes em meu coração e declaro a toda criatura que o Senhor Jesus

Cristo é o meu único Salvador, com o Pai e o Espírito Santo! Amém.
ORAÇÃO PARA A LIVE DA NOITE:
9. Oração para a quebra de maldições
SENHOR JESUS CRISTO, que conferiu à Sua Santa Igreja a missão de curar os enfermos e
libertar os cativos, na qualidade de batizado e na presença de teus Santos Anjos de batalha, em
comunhão com meus irmãos e irmãs aqui presentes, por intercessão da Santíssima Virgem
Maria, eu ORDENO em Teu Nome, que neste momento:
• seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que prejudica, escraviza e
domina a minha vida, meus pensamentos, sentimentos, emoções e decisões;
• seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que pretende a minha
ruína física, emocional, espiritual e financeira;
• seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que semeia ódio,
desentendimento, mágoa, orgulho, fofoca, julgamento e falta de perdão no meu coração;
• seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que semeia a desunião na
minha casa e na minha família;
• seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que pretende incutir em
mim o conhecimento trazido por falsas doutrinas e religiões;
• seja destruído todo e qualquer trabalho ou despacho realizado, escrito ou pronunciado contra
a minha vida, saúde, casa, amados, bens materiais e fontes de suprimento;
• seja destruído todo e qualquer feitiço, simpatia ou encantamento realizado para destruir a
minha fé, esperança e caridade;
• seja destruído e todo e qualquer envolvimento anterior que eu tive com doutrinas e religiões
contrárias à fé Católica Apostólica Romana, especialmente as crenças que não reconhecem a
Jesus Cristo como Messias, Deus e Senhor;
• seja destruída toda e qualquer enfermidade física, emocional ou espiritual que se levantou
contra a minha vida para me afastar de Ti, da verdadeira fé e da verdadeira paz;
• seja destruída toda e qualquer enfermidade física que está prejudicando o meu corpo
(mencionar a enfermidade) ;
• seja destruído todo e qualquer problema emocional que me impede de viver a minha
verdadeira vocação espiritual, e de ter alegria plena (mencionar a enfermidade).
ORAÇÃO PARA O TERÇO DO MEIO DIA:
9. Oração de libertação (em pé, segurando um crucifixo com a mão direita)
Levanta-se Deus, por intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas
as Milícias Celestes. Que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que O
odeiam!
V. Eis a Cruz do Senhor, fugi potências inimigas!
R. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, Aleluia!
V. Que a Tua misericórdia, senhor, seja sobre nós!
R. Como nós esperamos em Ti.
V. Senhor, ouvi a minha oração.
R. E chegue a Vós o meu clamor.
V. Das emboscadas do Demônio,
R. Livrai-nos, Senhor.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as

ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instante o pedimos, e vós, Príncipe da Milícia Celeste,
pela Virtude Divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que
vagueiam pelo mundo para perder as almas.
V. São Miguel, São Gabriel, São Rafael e nosso Santo Anjo da Guarda!
R. Combatei e rogai por nós.
10. Josué 6 (no último dia este capítulo deve ser lido 7 vezes seguidas).

