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Faça-o e verá a glória de Deus acontecer!



O desenho da capa representa um coração 

envolvido por uma chama viva, que é a chama do 

amor misericordioso de Deus e que se encontra no 

coração de cada ser humano. A oração sem cessar 

derruba as muralhas que impedem que essa cha-

ma viva do amor de Deus apareça e transpareça 

na vida de cada um. Com a queda da muralha 

a chama se inflama, e as pessoas, renovadas por 

essa espiritualidade da misericórdia divina, co-

meçam a se unir em torno de Jesus Ressuscitado, 

formando assim a comunidade orante, fraterna, 

solidária e misericordiosa, que é a manifestação 

viva do Reino de Deus.



Pe. Luiz Roberto Teixeira Di Lascio
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Prefácio

A companho com estima o ministério sacerdotal  
do Padre Luiz Roberto Teixeira Di Lascio e 

tenho constatado seu zelo em anunciar a misericórdia 
divina, que Jesus Cristo nos revela, e da qual tanto 
necessitamos.

A iniciativa do “Cerco da Misericórdia” é uma prá-
tica	de	oração	que	procura	intensificar	a	confiança	no	
amor de Deus. O convite à forma comunitária de oração 
manifesta a solidariedade na fé e a força de intercessão 
dos discípulos de Jesus, reunidos em seu nome.

Peço a Deus que esta prática incentive, pela 
intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia, o recurso 
confiante	ao	Coração	de	Jesus.	É	ele	que	nos	revela	
o	 infinito	 amor	misericordioso	da	Trindade	 e	nos	
ensina a ter misericórdia para com todos e promover 
a concórdia e a paz.

Mariana, 27 de setembro de 2001

Dom Luciano Mendes de Almeida
Arcebispo de Mariana
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Introdução

Este livro contém o roteiro de orações para as  
celebrações litúrgicas. Devemos participar 

rezando e cantando com fervor e nos entregar com 
plena	confiança	nas	mãos	do	Espírito	Santo.	

Deus	quer	distribuir	infinitas	bênçãos	ao	seu	povo	e	
cabe a cada um de nós, seus intercessores, permanecer 
em sua presença em atitude de gratidão e adoração. 

Tudo é graça, dizia Santa Terezinha do Menino 
Jesus. E com este pensamento queremos louvar e 
agradecer à Santíssima Trindade por nos ter inspirado 
e acompanhado no Cerco da Misericórdia, fazendo 
acontecer maravilhas na vida de centenas de pes soas, 
inúmeros	grupos	de	reflexão,	movimentos,	pastorais,	
igrejas, comunidades, paróquias, empresas, colégios, 
penitenciárias, asilos, casas de recuperação de depen-
dentes químicos, conventos, congregações, hospitais, 
centenas e centenas de casas de família por todo este 
nosso	Brasil.	É	incontável	o	número	de	pessoas	e	grupos	
envolvidos com o Cerco da Misericórdia. Deus seja 
louvado e adorado! Por tanto derramamento de sua 
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misericórdia, somente nos resta dizer com o coração 
em festa: Muito obrigado, Senhor, nosso Deus de Amor!

O Cerco da Misericórdia já foi realizado pela Cau-
sa da Paz, pelo Resgate da Sobriedade, pelo Rock in 
Rio,	pela	Ética	na	Política,	pela	Associação	do	Senhor	
Jesus, pela Casa Maria de Nazaré (entidade que cuida 
de crianças carentes), pela Associação Esperança e 
Vida (entidade que cuida de portadores de HIV), pelas 
cidades de Toledo-MG, Santa Rita do Sapucaí-MG, 
Pouso Alegre-MG, centenas de comunidades paro-
quiais, por diversos colégios estaduais, pelo Cursilho 
da Cristandade, pelos jovens crismados, por diversas 
congregações religiosas, por diversas novenas de pa-
droeiros e padroeiras de comunidades e paróquias, por 
milhares de intenções e pedidos particulares, pelo 14o 
Congresso Eucarístico Nacional e pela rádio Canção 
Nova, pela Igreja Maria Porta do Céu e pelo Carnaval 
com Jesus.

O Cerco continua e, a cada momento ou tempo 
litúrgico, em alguma parte deste nosso imenso Brasil 
ou no exterior, inicia-se o Cerco da Misericórdia por 
uma	causa	ou	intenção.	Deus	seja	glorificado	pelas	
maravilhas que ele tem operado em favor deste mo-
vimento que ele mesmo inspirou e guia, acompanha 
e zela, como o Bom Pastor.

Ano Santo – 2000

 Pe. Luiz RobeRto teixeiRa Di Lascio

 Arquidiocese de Campinas, SP
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1

O que é o 
Cerco da Misericórdia?

	É	uma	moção	do	Espírito	Santo.	Visa	a	resgatar	a	
espiritualidade e a devoção à misericórdia divina por 
meio de um jorrar incessante de orações nas 24 horas 
do dia, durante sete dias consecutivos, com missas, 
comunhões, terços, cânticos de louvor ao Santíssimo 
Sacramento (exposto ou não).

Pode ser feito na igreja, na comunidade, no grupo 
de quarteirão, em casa, no hospital, no mosteiro, no 
convento, no asilo, na penitenciária, no grupo de re-
flexão,	no	ambiente	de	trabalho,	na	escola,	em	família	
e em qualquer lugar onde possam se reunir pessoas 
para	rezar	no	período	de	uma	hora.	É	o	povo	de	Deus	
intercedendo pela conversão dos pecadores e pelo 
resgate da dignidade humana e pela paz universal.

Deus quer saciar nossa fome e sede de amor. Sa-
ciados do amor misericordioso de Deus, temos assim 
um coração voltado para os irmãos, generosos para 
acolher e saciar tantos corações feridos, e também 
famintos e sedentos de amor e justiça.
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O tema do Cerco da Misericórdia é:

“Vinde a mim todos vós que estais com fome e 
sede de amor e eu vos saciarei’’.

O Cerco da Misericórdia é uma linda experiência 
de Deus, em que sua vitória sobre o inimigo e o pecado 
acontece realmente.

Durante os dias de oração, o Espírito Santo vai 
destruindo as muralhas que precisam ser derrubadas: 
as muralhas da fome, do desemprego, da enfermidade, 
da violência, da corrupção e também as muralhas 
interiores da culpa, do ressentimento, da mágoa, dos 
complexos, do desprezo, das omissões, das traições, 
das discriminações e outras.

O Senhor vai transformando nossa mente e nosso 
coração (cf. Ef 4,22-23), e tudo isso vai sendo feito 
com muita oração, louvor, adoração e ação de graças.

É	um	tempo	para	alcançarmos,	da	Trindade	Santa	
e Providente, muitas graças – para nós em particular, 
para nossas famílias e comunidades.

É	a	Igreja	em	oração	e	escuta	diante	do	Senhor	
que fala (cf. 1Sm 3,4).
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2

Passos para se organizar 
o Cerco da Misericórdia

NA PARÓQUIA, COMUNIDADE OU GRUPO

1.  Converse com o seu pároco ou animador da 
comunidade.

2.  Organize as equipes de trabalho (liturgia, acolhi-
da, serviço, divulgação).

3.  Divulgue o Cerco, utilizando todos os meios de 
comunicação possíveis (rádio, televisão, jornal, 
boletim, mural, etc.).

4.  Onde houver possibilidade, que haja celebração 
da eucaristia ou culto da Palavra diariamente. 
Também a exposição durante os sete dias e sete 
noites.

5.  Organize bem a distribuição e a escala dos horários 
da vigília de oração. Envolva os grupos, movimen-
tos, pastorais, associações da comunidade.

6.  Procure ter zelo e amor durante as vigílias de 
oração, principalmente onde estiver a Santíssima 
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Eucaristia exposta. Onde houver possibilidade, 
seja dada a bênção do Santíssimo, após a missa.

7.  No último dia do Cerco, organize uma “Caminhada 
da Misericórdia”. Havendo possibilidade, faça-a 
com o Santíssimo, percorrendo as ruas e levando 
a Santíssima Eucaristia, com cânticos e louvores. 
Que seja um sinal de intercessão pelas necessida-
des de nosso povo.

8.  Durante os sete dias do Cerco, a vigília de oração 
é ininterrupta. O local onde estará sendo rezada a 
vigília	permanecerá	aberto	dia	e	noite.	É	o	povo	
de Deus intercedendo sem cessar.

9.  Que as vigílias sejam bem animadas e que haja 
material de oração disponível para o povo (folhe-
tos, livros de cânticos, livro do Cerco).

NAS CASAS, EM FAMÍLIA

1. Converse com sua família, com seus colegas de 
trabalho e de estudo, com participantes dos mais 
diversos grupos.

2.  Veja o esquema “O Cerco da Misericórdia em casa” 
(p. 19 e 20).

3.  Convide no mínimo 24 pessoas e as distribua 
durante	as	24	horas	do	dia.	Certifique-se	de	que	
cada	uma	assuma	com	responsabilidade	e	fideli-
dade o horário escolhido. Podem participar mais 
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pes soas no mesmo horário, desde que garantida 
sua	fidelidade.

4.  Incentive a participação nas celebrações da 
eucaristia ou no culto da Palavra, se possível 
diaria mente. Também é aconselhável a frequência 
ao	sacramento	da	confissão.

5. Visite e busque as intenções e os pedidos de seus 
vizinhos, parentes, colegas de trabalho e estudo, 
como também das comunidades, creches, hospi-
tais e outros.

EM CASA, SOZINHO

A qualquer dia e hora você pode entrar nesta 
grande família de oração. O importante é que você 
escolha	a	sua	hora	de	oração	e	seja	fiel	por	sete	dias.	
Esteja certo de que hoje, em qualquer cidade ou esta-
do do nosso Brasil, se inicia um Cerco e centenas de 
pessoas se revezam nesta grande maratona de oração. 
Siga um dos roteiros de orientação da hora de oração, 
conforme sugestão nas páginas 23 e 25.


