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“Série Oração: A Intercessão

Quebra-gelo  Procure saber o nome dos integrantes do seu IDE, ao término deste estudo será muito importante
saber o nome de todos.

INTRODUÇÃO Somente através do Espírito Santo de Deus, somos impulsionados e capacitados a interceder uns
pelos outros.

1-O QUE É INTERCESSÃO? Intercessão significa súplica em favor de outrem. A Palavra de Deus em Rm. 12:15 diz:
“Alegrai-vos com os que se alegram; e chorai com os que choram”. A característica mais marcante de um cristão é o
amor, em Jo 13:35, esse amor deve ser demonstrado em toda a sua vida, principalmente na intercessão.

Interceder  por  quem?  É  muito  comum  em  nossas  orações  intercedermos  por  familiares  e  amigos,  mas  a
recomendação bíblica vai muito mais além:

• Efésios 6:18 – interceder pelos irmãos;
• Mateus 9:38 – interceder pela obra de Deus;
• 1 Timóteo 2:1-3 – interceder pelas autoridades constituídas.

Inclusive,  pode até ser estranho para alguns, uma recomendação bíblica como essa,  no atual momento em que
atravessa  nosso  país.  Como disse  outro  dia  o  nosso  presidente,  Bp.  Abigail:  “POLITICAMENTE  FALANDO,  O
NOSSO PAÍS ESTÁ MERGULHADO EM UM MAR DE LAMA”. Essa frase introduziu sua fala, no momento em que
pediu oração (intercessão) para os nossos governantes.

E, seguindo o exemplo dele, não podemos cair nessa armadilha de em todo momento, seja no trabalho escola, em
casa, seja em outro lugar qualquer, ficarmos falando mal ou amaldiçoando nossos governantes. A recomendação
bíblica para nós cristãos é INTERCEDER PELAS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS, a fim de que governem com
justiça e sobriedade. 1 Timóteo 2:1-3 – interceder pelas autoridades constituídas.

2 – INTERCESSÃO NO ANTIGO E NOVO TESTAMENTO Samuel,  Moisés,  Abraão, Jeremias,  Esdras,  Daniel  e
tantos outros profetas nos ensinam a respeito da intercessão. O próprio Deus menciona homens como Samuel e
Moisés ao falar de intercessão, Jeremias 15:1.

Moisés em um dos exemplos mais lindos de intercessão, ouve de Deus: “Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto
a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o
consuma; e eu farei de ti uma grande nação”. Êxodo 32:9,10

“E então respondeu Moisés: Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu
furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Lembra-te de Abraão, de
Isaque, e de Israel, os teus servos… Assim tornou-se Moisés ao Senhor, e disse: Ora, este povo cometeu grande
pecado fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado; senão, risca-me, peço-te, do teu livro,
que tens escrito.” Êxodo 32:11,13,31,32

Que intimidade com Deus! Só quem tem plena intimidade com Senhor é capaz de tal atitude. 

Jesus sem dúvida, é o nosso maior exemplo de intercessão, João 17.
• João 17:9,11,20 – Intercedeu pelos seus discípulos e por todos nós.
• Lucas 23:33,34 – Mesmo na cruz, intercedeu pelos seus algozes.

COMPARTILHAMENTO  Agora  que  você  já  sabe  o  nome  de  todos,  vamos  neste  momento
interceder uns pelos outros?

CONCLUSÃO A prática de estar com Deus em Oração, muda o homem, pois ao intercedermos, somos abençoados,
Jó 42:10. Além de estar em comunhão com Deus, também cumpriremos o mandamento de Cristo para amar uns aos
outros.
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