
 
Oração  
Senhor de todo o poder e majestade, autor e dispensador de todo o bem; 
enxerta em nossos corações o amor do teu nome; aumenta em nós a 
verdadeira fé, nutre-nos com toda a bondade e frutifica em nós as boas 
obras; por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o 
Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.  
 
 
 

 
 
 
Dedicação: 
Cântico de encerramento 
Pedidos de Oração dos membros da célula. 
Oração de Intercessão ou agradecimento. 
Oração pela conversão de não crentes (caixa de oração para a Salvação). 
 
 

 

                  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

29º Domingo Comum 
O Poder da Intercessão 

 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: O que é intercessão? 
•  Ministração do Roteiro 

 
 
 

 
A Vida de Oração muda todas as coisas. Precisamos ter a Oração 

como estilo de Vida. Hoje iremos aprender sobre a intercessão. Intercessão 
é nos colocar diante de Deus pelos outros. Qualquer ação da Igreja só é 
bem sucedida através do poder da intercessão. Basiléia Schlink dizia: 
“Tudo pode ser mudado pela oração”.  
 
I. Intercessão perseverante - Lucas 18.1-8 

Em Lucas 18.1-8 Jesus conta uma parábola “sobre o dever de orar 
sempre e nunca esmorecer” (1). 

Um Juiz que não temia a Deus nem 
respeitava homem algum, recebe uma viúva 
que lhe pede (3) perseverantemente: “Julga 
a minha causa contra o meu adversário”. 

Ele não a quis atender, mas ela 
insistiu tanto, que ele disse consigo mesmo 
(4,5): “Bem que eu não temo a Deus, nem 
respeito a homem algum; todavia, como 
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esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por 
fim, venha a molestar-me”. 

Após contar a parábola, Jesus diz (6-8): “Considerai no que diz 
este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele 
clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos 
que, depressa, lhes fará justiça”. 

A intercessão perseverante move o braço do Senhor. Precisamos, 
com propósito, buscar a face de Deus. Orações com propósito geram 
perseverança e a perseverança fala da nossa fé. Temos o dever de orar 
sempre e nunca esmorecer.  

Como é sua vida de oração? 
 

 

II. Intercessão e Vitória - Êxodo 17.8-13 
O livro de Êxodo 17.8-13 fala da intercessão e da vitória. O texto 

diz que veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Moisés então 
diz a Josué (9): “Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, 
e sai, e peleja contra Amaleque; amanhã, estarei eu no cimo do outeiro, e o 
bordão de Deus estará na minha mão”. 

Josué iria batalhar com espada e escudos com os homens de Israel. 
Moisés por sua vez, iria batalhar com o bordão de Deus. A arma de 
Moisés seria a oração intercessória. Moisés subiu ao monte com Arão e 
Hur. 

Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia; quando, porém, 
ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. 

Moisés necessitou de auxílio em seu trabalho de intercessão. Suas 
mãos eram pesadas e Arão e Hur o colocaram sentado em uma pedra e 
sustentaram seus braços até o pôr-do-sol. Com isso Josué venceu 
Analeque e a seu povo.  

Deste texto retiramos várias lições. a) Em qualquer batalha ou 
investidas, necessitamos de intercessores. (b) Os intercessores cansam e 
necessitam de auxílio. c) Ninguém consegue batalhar sozinho ou 
interceder sozinho, precisamos estar em grupo de trabalho e oração.  

O texto não diz que Moisés orou. Ele apenas levantou o bordão de 
Deus. Com isso aprendemos que muitas vezes nossos gestos comunicam a 
Deus nossa obediência, intercessão e fidelidade. 

Quem tem sido teu companheiro de oração?   
 
III. Intercessão ao único que pode socorrer - Salmo 121 

O Salmo 121 é de confiança ao único Deus que pode nos socorrer. 

O Salmista conta sua experiência de estar em um vale. Ele 
pergunta (1): “de onde me virá o socorro”? 

Sua reposta é ampla. O socorro vem do Senhor criador (2). Aquele 
que nos sustenta e não dorme (3,4) 

Deus é o nosso guarda e a nossa sombra a direita (5). Ele não deixa 
que os problemas do dia e da noite molestem nossa vida (6).  

O salmista diz (7): “O SENHOR te guardará de todo mal; guardará 
a tua alma. O SENHOR guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e 
para sempre”. 

Com isso, temos certeza que Ele é o único que pode nos socorrer. 
Por isso, nossa intercessão deve ser dirigida somente a Deus, em Cristo 
Jesus. Ele é o nosso socorro. 

Por que a fé é indispensável para a vida de intercessão? 
 

IV. Intercessão na Palavra - II Timóteo 3.14-4.2. 
A Palavra de Deus é o guia mais seguro para nossa vida de oração 

e intercessão. 
 Por isso, Paulo, escrevendo a Timóteo, exige que ele permaneça 
naquilo que aprendeu desde sua infância e que foi inteirado. 
 A Bíblia tem o poder de nos tornar sábios “para a salvação pela fé 
em Cristo Jesus”. 
 Paulo diz (3.16,17): “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil 
para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na 
justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente 
habilitado para toda boa obra”. 
 Timóteo chega a ser conjurado a pregar a Palavra em todo tempo, 
corrigindo, repreendendo, exortando com longanimidade e doutrina 
(4.1,2). 
 A melhor escola de intercessão encontramos na Bíblia Sagrada. 
Devemos conhecer como o Senhor Jesus, Abraão, Moisés, os profetas e 
apóstolos oraram. Ali está nossa base e nossa doutrina de Intercessão. A 
intercessão que funciona precisa ser baseada na Palavra.  
 Você tem lido a Bíblia uma vez ao ano? 
 

Conclusão: 
 Tenha uma vida de intercessão diária. Retire momentos a sós para 
colocar diante de Deus as necessidades de sua vida, da sociedade e da 
igreja. Através de sua intercessão todas as coisas podem ser mudadas.  
 
 
 


