
ENCONTRO ESTADUAL DE

COORDENADORES 
DE GRUPO DE ORAÇÃO E NÚCLEOS

PREPARAÇÃO
ESPIRITUAL
(De 29/06 a 05/07)



CERCO DE 
JERICÓ
(De 29/06 a 05/07)

ESCALA:

DIOCESE DE SINOP
24Hs   -   08Hs   -   16Hs

DIOCESE DE BARRA DO GARÇAS
01Hs   -   09Hs   -   17Hs

DIOCESE DE DIAMANTINO
02Hs   -   10Hs   -   18Hs

DIOCESE DE PRIMAVERA DO LESTE - PARANATINGA
03Hs   -   11Hs   -   19Hs

DIOCESE DE SÃO LUIZ DE CÁCERES
04Hs   -   12Hs   -   20Hs

DIOCESE DE JUÍNA
05Hs   -   13Hs   -   21Hs

DIOCESE DE RONDONÓPOLIS - GUIRATINGA
06Hs   -   14Hs   -   22Hs

ARQUIDIOCESE DE CUIABÁ
07Hs   -   15Hs   -   23Hs



CERCO DE 
JERICÓ
(De 29/06 a 05/07)

COMO REZAR:

INTENÇÕES: ORIENTAÇÕES:
Ÿ  Pelo Encontro Estadual de Coordenadores 

de Grupo de Oração e Núcleos (06 e 07/07)

Ÿ Pela RCC em todas as instâncias.

Ÿ Pelos Pregadores e Equipes de Serviço do 
encontro

Ÿ Pelo Coordenador Estadual Edivaldo 
Bezerra, o Conselho Estadual e seus 
familiares

Ÿ Pela Igreja na pessoa do Papa Francisco e 
por todo o clero

Ÿ Pela Cura e Libertação dos servos da RCC

Ÿ Pelo Charis

Ÿ  Estabeleça uma relação com as 
intenções que iremos rezar

Ÿ Estabelecer um horário para a oração

Ÿ Faça uma boa conssão em 
preparação

Ÿ Prepare o local em que irá realizar o 
momento de oração. (Pode ser na 
igreja diante do Santíssimo 
Sacramento ou em casa em um lugar 
reservado)

1 - Santo Terço

2 - Ler e meditar um dos seguintes textos da Sagrada Escritura:

Ÿ II Coríntios 10, 3 - 7
Ÿ Salmo 90
Ÿ Lucas 1, 46 - 56

3 - ORAÇÃO
Ó Pai Celestial, em nome de 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 servos de todos os Grupos de Oração da 
RCC MT.  Peço-lhe, Senhor Jesus, quebre as muralhas de pragas, por boca ou contaminação, em relação aos 
nossos antepassados e nos dias de hoje. Jesus quebre todas as muralhas de maldições vindas de nossos 
antepassados e nos dias de hoje. Jesus quebre todas as muralhas do egoísmo, do ciúme, dos vícios, das 
origens que forem. Jesus quebre as muralhas das brigas, contendas, dissoluções de casamento, de famílias. 
(grupos de oração da RCC MT e ministérios e Conselhos), e de todos os tipos de desunião. Jesus quebre as 
muralhas de diculdades nanceiras, falta de emprego, diculdades nos negócios, diculdades no trabalho, 
falta de dinheiro e outras diculdades quais forem. Jesus quebre as muralhas das doenças sejam elas quais 
forem, principalmente o câncer, a leucemia, a depressão, a aids, dependência do álcool, drogas, 
prostituição, homossexualismo e lesbianismo. Jesus quebre todas as muralhas dos maus pensamentos, 
iluminações, astúcia de satanás de todas as origens em nossa mente. Jesus quebre toda a ação de satanás 
em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo teu sangue derramado na Cruz. 
Jesus quebre todo o ocultismo em nosso passado e agora, seja ele magia, sortilégio, dependência, pacto, 
entrega com entidade, sejam da origem que forem. Jesus quebre todas as muralhas que impedem a obra de 
Deus em nossas vidas e na vida evangelizadora da RCC MT. Senhor entregamos nossas vidas a Ti, para que 
haja um novo Pentecostes em nós, e em nossos Grupos de Oração e Conselhos Diocesanos e Estaduais, e 
acreditamos em Tua vitória que também é nossa. Amém.

Ÿ Efésios 6, 10 - 20



CERCO DE 
JERICÓ
(De 29/06 a 05/07)

COMO REZAR:
5 - Oração

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 destruído, exterminado, neutralizado todo o espírito de desunião nos lares 
dessas pessoas, que vem provocando discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofocas, julgamento. Seja 
também queimado, destruído, desmanchado todo e qualquer trabalho, despacho escrito, feito contra essas pessoas. 
Seja também queimado e destruído todo seu conhecimento anterior e atual com espiritismo, ocultismo, quimbanda, 
umbanda, mesa branca, rosa cruz, mensana, seicho-noi-ê, maçonaria, superstições. 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 destruído, aniquilado, queimado, neutralizado todo o poder do 
príncipe do mundo sobre a vida de cada servo da RCC MT e seus Grupos de Oração e Conselhos, que vem provocando 
discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, pânico, taras, esquizofrenia, inveja, ódio, 
rebeldia, egoísmo, desentendimento agora e para sempre, que sejamos  libertos e recebamos a graça de um novo 
Pentecostes, se Cheio do Espirito santo de Deus, tenhamos sede Deus e recebamos a Graça da obediência e da 
humildade e do Amor como caminho de santidade a partir da vida no Espírito santo de Deus! 

Seja quebrado, destruído, arrasado, todo poder de satanás e seus anjos rebeldes sobre a vida de cada servo e/ou 
coordenador(a)  de Grupo de Oração da RCC MT e sua busca por Santidade na vida no Espírito Santo de Deus!  
(proclama com fé cada um das INTENÇOES todos os 7 dias).
(Oração feita em Pé)

4 - Orar com o Salmo 67

(No último dia rezar normalmente todas as orações, somente Josué 6 será rezado 7 vezes)
7 - Ler Atos dos Apóstolos  4, 23 - 31 
8 - Oração Final 

Ÿ Levanta-se Deus intercedendo a bem Aventurada Virgem Maria , São Miguel Arcanjo e todas milícias celestes es 
sejam dispersos seus inimigos

6 - Rezar: Josué 6

Ÿ Oração Augusta Rainha

Ÿ Em nome do Pai do Filho e do Espirito Santo. Amém.

E repeli para longe de nós o cruel inimigo. 

Vós que, desde o princípio, recebestes de Deus 

Enviai vossas legiões celestes para que, 

Quem é como Deus? 

Vós sereis sempre o nosso Amor e a nossa esperança. 

o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, 

Ó Mãe de bondade e ternura, 

Reprimindo-lhes a insolência, e lançando-os no abismo. 

Defendei-nos e guardai-nos. Amém.

Nós vo-lo pedimos humildemente, 

Enviai os Santos Anjos para nos defenderem, 

Augusta Rainha dos céus, soberana mestra dos Anjos, 

sob vossas ordens, e por vosso poder, 
Elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, 

Ó Mãe Divina, 

Santos Anjos e Arcanjos, 

AUGUSTA RAINHA


