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INTRODUÇÃO 

 

 

Pensas que a intercessão é apenas para um grupo restrito de 

pessoas a quem foi dado um dom especial? Não é isto o que a 

Bíblia ensina. Ela diz-nos que Deus quer que todos sejamos 

intercessores. 

Intercessão é apenas uma forma de oração. Na sua definição 

mais básica, é orar em favor de alguém. No mais sublime, é 

partilhar o coração de Deus para o mundo e cooperar com Ele 

em trazer à existência os seus desejos. 

Neste estudo, esperamos tirar algum mistério do que é 

intercessão e mostrar como podemos tornar-nos os 

intercessores que Deus deseja. 

 

 

 

 

O NOSSO ESTUDO 

 

A intercessão, para a maioria dos crentes, é algo natural. Se 

alguma vez oraste por um filho doente, pela situação de 

trabalho do teu marido, ou pelo problema financeiro de um 

amigo, então intercedeste. Especialmente em alturas de 

aflição, queremos e precisamos que outros intercedam por 

nós. 

A Bíblia está cheia de admoestações para a intercessão. 

Normalmente a expressão usada é apenas - oração. 

 

A Escritura: Colossenses 4:2 

“Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos”. 

 

1. O que nos diz o apóstolo Paulo? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Esta é uma declaração forte. Muitos de nós estamos tão 

ocupados, fazendo coisas boas para o Senhor, mas neste verso 

Paulo diz-nos que temos que devotar-nos à oração. I 

Tessalonicenses 5:17 também nos exorta a orar continuamente. 

O apóstolo Paulo, repetidamente chamava os santos a 

intercederem por ele. 
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A Escritura: Colossenses 4:3,4 

“ Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para 

a nossa mensagem, afim de que possamos proclamar o 

mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu 

possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo”. 

 

2. O que pediu Paulo à igreja de Colossos? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Hebreus 13:19 

“Particularmente, recomendo-lhes que orem para eu vos seja 

restituído em breve”. 

 

3. O que foi pedido aos crentes que orassem? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Paulo também rogava aos crentes que intercedessem por 

aqueles que estavam em autoridade. 

                   

A Escritura: I Timóteo 2:1 

“ Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e 

acções de graças por todos os homens; pelos reis e por todos  
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os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida 

tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade”. 

 

4. Qual a oração que Paulo deseja que façamos pelos oficiais 

do governo? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A igreja primitiva era uma igreja de intercessão. Em Actos 12, 

temos o relato de um acontecimento na vida de Pedro, quando 

estava na prisão. 

 

A Escritura: Actos 12:12 

“...muita gente se havia reunido e estava orando”. 

 

5. O que faziam as pessoas? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Miraculosamente, o Senhor libertou Pedro que se dirigiu à 

casa onde os seus amigos estavam orando. Quando uma 

menina veio dizer-lhes que Pedro estava à porta, ao princípio 
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não queriam acreditar nela. Finalmente compreenderam que 

Deus tinha respondido às suas orações. Como se regozijaram! 

 

A Escritura: Actos 13:2,3 

“Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito 

Santo: “Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os 

tenho chamado”. Assim, depois de orar e jejuar, impuseram-

lhes as mãos e os enviaram”. 

 

6. O que fazia a Igreja? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

7. Qual foi o resultado? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

JESUS E O ESPÍRITO SANTO SÃO O NOSSO MODELO 

 

Se precisamos de mais evidência que Deus deseja que sejamos 

intercessores, não temos que procurar mais longe do que Jesus 

e o Espírito Santo. 
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A Escritura: Romanos 8:34 

“...Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à 

direita de Deus e também intercede por nós”. 

 

8. O que faz Cristo? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

9. Onde intercede o Senhor? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Hebreus 7:25 

“ Ele (Jesus) é capaz de salvar definitivamente aqueles que 

por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para 

interceder por eles”. 

 

10. O que nos diz este versículo sobre Jesus? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Romanos 8:26,27 

“ O Espírito ajuda-nos na nossa fraqueza, pois não sabemos 

como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com 
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 gemidos inexprimíveis. E Aquele que sonda os corações 

conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede 

pelos santos, de acordo com a vontade de Deus”. 

 

Estes versos dizem-nos algo importante sobre o Espírito Santo 

e a Sua intercessão em nosso favor. 

 

11. O que é tão especial neles? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Pensa nisto por momentos. Não apenas o Espírito Santo 

intercede por nós, mas porque conhece a mente de Deus, Ele 

pode orar a oração correcta – a oração necessária para aquele 

momento. Apesar de ser tão maravilhoso interceder por 

outros, Deus tem razões mais importantes para desejar que 

intercedamos. Como dissemos na introdução, na intercessão 

partilhamos o coração de Deus pelo mundo e cooperamos 

com Ele para trazer à existência os Seus desejos. 

 

 

INTERCESSÃO É PARTE DE GUERRA ESPIRITUAL 
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A Escritura: Efésios 6;12,13 

“Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os 

poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo 

de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões 

celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para 

que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, 

depois de terem feito tudo”. 

 

12. Contra quem é a nossa luta? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

13. O que temos de fazer? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Efésios 6:18 

“ Orem no espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e 

súplica”. 

 

14. Como devemos orar? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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O Velho Testamento dá vários nomes à intercessão. Uma 

revisão destas instâncias ajudar-nos-á a compreender melhor 

o que fazemos quando intercedemos. 

 

A Escritura: Isaías 62:6,7 

“ Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais 

descansarão, dia e noite. Vocês que clamam ao Senhor não 

se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até 

que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra”. 

 

15. O que fez o Senhor? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

16. O que têm que fazer as sentinelas? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Isaías 59:16 

“Ele (Deus) viu que não havia ninguém, admirou-se porque 

ninguém intercedeu”. 

 

17. O que viu Deus? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Este verso dá-nos uma outra figura do intercessor – alguém 

que intervém a favor da verdade e da rectidão. 

 

A Escritura: Ezequiel 22:30 

“Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se 

pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para 

que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum”. 

 

 

18. O que procura o Senhor? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Alguém “que está na brecha” é um outro termo usado para 

descrever um intercessor. Os nossos pecados provocam 

brechas nos muros de protecção que Deus tem colocado à 

nossa volta. É trabalho do intercessor ficar nessas brechas com 

a sua intercessão. 

Temos um exemplo disto na vida do profeta Joel. Numa altura 

em que Israel estava a ser invadida por um grande exército 

(como castigo de Deus pelos seus pecados), o Senhor chamou 

a nação para um tempo de arrependimento e intercessão. 

 

A Escritura: Joel 2:12,17 

“Agora porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de  
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todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Que os 

sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o 

pórtico do templo e o altar”.  

 

19. O que é que os sacerdotes e o povo deviam fazer? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

A Escritura: Joel 2:20, 25,26,28,29 

“ Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, a 

vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar 

ocidental...vou compensá-los pelos anos de colheitas que os 

gafanhotos destruíram...vocês comerão até ficarem 

satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus que fez 

maravilhas em favor de vocês, nunca mais o meu povo será 

humilhado...derramarei do meu Espírito sobre todos os 

povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos 

terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as 

servas derramarei do meu Espírito naqueles dias”. 
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20. Qual foi a promessa do Senhor, se o povo se voltasse para 

Ele? 
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Em resposta à sua obediência e intercessão, o Senhor 

prometeu que restauraria tudo o que tinha sido tirado. 

Prometeu também que derramaria do Seu Espírito sobre toda 

a gente. A última parte desta promessa foi cumprida no dia de 

Pentecostes. 

Muita gente se desculpa pela sua falta de oração dizendo que 

não sabe interceder. Na segunda parte deste estudo, 

mostraremos alguns recursos que a Bíblia nos dá para nos 

tornarmos guerreiros de oração e intercessores. 
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AS RESPOSTAS 

 

Dedicar-nos à oração. 2. Que Deus abriria uma porta para a 

Sua mensagem e que a proclamaria claramente. 3. Que lhes 

seria restaurado muito em breve. 4. Para que possamos viver 

vidas quietas e sossegadas em toda a piedade e santidade. 5. 

Oravam. 6. Adorava ao Senhor, orava e jejuava. 7.O Espírito 

Santo deu-lhes instruções. 8.Intercede por nós. 9. À direita de 

Deus. 10.Ele vive para interceder por aqueles que vêm a Deus 

através dele. 11. É orado de acordo com a vontade de Deus. 

12.As forças espirituais do mal nos lugares celestiais. 13. 

Colocar toda a armadura de Deus. 14. No Espírito, com toda a 

oração e súplica. 15.Colocou sentinelas sobre os muros. 16. 

Clamam ao Senhor dia e noite até que a sua intercessão é 

respondida. 17. Não havia intercessor para intervir a favor da 

verdade e da rectidão. 18. Por alguém que erga o muro e fique 

diante dele na brecha em favor da nação. 19. Voltar para o 

Senhor com todo o seu coração, jejuando, chorando e 

lamentando-se. 20. Os exércitos seriam lançados fora; teriam 

abundância de comida e nunca mais seriam envergonhados. 

Deus derramaria sobre eles o seu Espírito. 

 
Todas as citações bíblicas desta publicação são da Nova Versão 

Internacional, da Editora Vida. 
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