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Governando Através da Adoração e Intercessão 

Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em 

verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o 

adoram o adorem em espírito e em verdade (João 4.23-24). 

 

E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim 

por esta terra, para que eu não a destruísse; porém a ninguém achei (Ezequiel 22.30). 

 

Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão; ó 

vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que 

confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra (Isaías 62.6-7) 

ESTUDO 
Por toda a palavra de Deus nós vemos relatos sobre adoração e o adorador; a intercessão 

e o intercessor.  (Pergunta 1, 2). 

Orar e adorar é o nosso relacionamento com o Pai, assim como Jesus teve. É o que nos 

permite ter comunhão com Ele.  

Os adoradores que o Pai procura:  Para adorar em Espírito e em verdade, é preciso 

conhecer. Quanto mais o buscamos, mais Ele se revela a nós. (Pergunta 3). 

A essência da adoração é em espírito: Somos espíritos, por isso, nossa adoração deve 

estar nesse nível. Ela deve ser completa, com seu corpo, emoções, com seu espírito. (Pergunta 4). 

Os intercessores que o Pai procura: aquele que se coloca à frente, que vai ajudar, 

defender a causa de alguém. (1 Timóteo 2.1). A intercessão é para todos nós.  

(Pergunta 5). 

Oração está num nível de comunhão e relacionamento com o Pai. Intercessão faz com 

que esse nível de relacionamento e comunhão o leve para o nível de amor e compaixão pelo outro.  

O adorador conhece o coração de Deus, o intercessor ouve o coração de Deus; ele vai 

pedir exatamente como Deus deseja.  

PERGUNTAS 

1. Por que Deus procura adoradores e intercessores? 

2. Por que essas buscas de Deus estão interligadas? 

3.  O que é adorar em verdade? Como isso pode ser possível? 

4. O significa adorar em espírito? 

5. Qual é a diferença entre orar e interceder? 



 
 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
 
*A PARTIR DO DIA 14/02 A SALINHA PARA AS CRIANÇAS VAI COMEÇAR A FUNCIONAR!  


