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Deus conta com você  

Isaias 59.16 / Ezequiel 22:30 

 

ESTUDO 

Onde estão os intercessores? Em toda bíblia e especialmente nos textos lidos, 

vemos o desejo de Deus de que sejamos perseverantes em oração. Contudo, para ser 

persistente na oração é indispensável ter fé.  (Pergunta 1) 

 

Existem 3 coisas que precisam estar presentes na vida de um intercessor:  

1) Identificação  

 A intercessão identifica o intercessor de tal modo com o sofredor que ela lhe 

dá um lugar preponderante diante de Deus. 

2) Agonia 

 A intercessão, no entanto, é mais do que o Espírito Santo partilhando seus 

gemidos conosco e vivendo sua vida de sacrifício pelo mundo por nosso 

intermédio. É o Espírito alcançando seus fins de graça abundante. 

3) Autoridade 

 Quando o Espírito Santo em você é quem chora, é você quem toca o trono 

 

No lugar da perseverança na intercessão, o Espírito Santo ira lidar com tudo o que é 

natural em nossas vidas: o amor ao dinheiro, a ambição pessoal, o afeto natural pela 

família, enfim, tudo o que nos leva a vivermos para nós mesmos. (Pergunta 2)  

 

Ser o intercessor é ser a resposta. Na bíblia podemos ver o exemplo de Moisés, que 

deixou o palácio para identificar-se com seus irmãos escravos; o apóstolo Paulo, que foi  
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sacrifício vivo pelos gentios. É o Espírito Santo clamando através das nossas vidas. 

(Pergunta 3)   

 

Através da sua intercessão, obras maiores são realizadas. Este é o lugar de conquista! 

 

PERGUNTAS 

1. Por que é tão difícil ser perseverante em oração? 

2. Qual a importância de o Espírito Santo trabalhar em nossos interesses 

naturais para que sejamos verdadeiros intercessores? 

3. Deus pode contar com você para ocupar este lugar? 

 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19:30h. 

Células - Quarta, Quinta e Sábado.  

Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.  

Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5:30h às 7:30h.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partindo o Pão - Toda segunda terça-feira do mês 

Revisionando a Visão – 25 de Fevereiro às 14h 

 

 


