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BOLETIM PARA GCEM - nº 366 - 16 a 29 de Setembro de 2013 

O SIGNIFICADO DA INTERCESSÃO
Texto Base: 1 Timóteo 2.1-8

Apresentação: Cada um se apresenta.
Quebra-gelo: Reserve pelo menos 10 minutos para intercederem na reunião do 
GCEM. Façam como a Semana do Clamor no seu GCEM. Escreva e ore!

Intercessão é a chave que move ou retém a mão de Deus. O apóstolo Paulo declarou que 
interceder é uma prática que deve ocupar o primeiro lugar em importância na vida da igreja. 
Ele falou: “Antes de tudo...”.

Não há registro de Jesus ter ensinado os seus discípulos a pregar, a adorar... mas os ensinou 
a orar. Há pelo menos três pontos básicos sobre Intercessão, que importa conhecermos 
bem, a fim de praticarmos com êxito este ministério.

O primeiro ponto básico sobre o tema “Intercessão”, é este:

1. O QUE É INTERCESSÃO

Interceder significa literalmente “mediar”, significa fazer mediação. Interceder é você se 
colocar no lugar do outro e pleitear, defender, a causa dele.

O intercessor levanta as mãos para Deus e diz: “Senhor, eu me coloco diante do Senhor 
para lutar em favor de Fulano. Eu apresento a minha vida, a minha fé, a minha insistência 
como um argumento para que o Senhor abençoe a ele”.

Portanto, o intercessor é alguém que, com humildade, mas com ousadia, “compra uma 
causa diante de Deus”, em favor de seu semelhante. 

O segundo ponto básico que importa conhecer bem é:

2. A NECESSIDADE DE INTERCESSORES

É necessário haver intercessores pelo fato de Deus, Santo como é, punir o pecado. Deus 
é bom, mas Ele é também Santo e Justo, então, quando o homem peca, Deus o reprova. 
A santidade de Deus O leva a punir o pecado, por outro lado, o Amor de Deus O leva a 
abençoar o pecador com misericórdia.

E aí é que entra a necessidade do intercessor... a necessidade de alguém que se apresente 
diante do Senhor para fazer com que venha mais graça do que juízo sobre o que pecou. A 
mão de Deus pesa sobre o pecador, mas ela pode também ser estendida para abençoar o 
pecador. Se não houver o intercessor, então o que ocorre é que o pecador fica só e debaixo 16 Anos: Uma Igreja Família Rompendo em Fé!

do juízo de Deus.

O terceiro ponto básico sobre Intercessão, é que:

3. DEUS PROCURA INTERCESSORES (Ezequiel 22:23-31)

Os intercessores são, muitas vezes, tudo o que Deus precisa para ser movido a abençoar 
uma pessoa, a mudar a sorte de alguém. Deus é Amor, mas ao mesmo tempo é Santo e 
Justo... por isso, tem que punir o pecado,  mas, ainda assim, Deus quer exercer misericórdia.

Leremos Ezequiel 22.23-31 a fim de conhecermos o que se passa no coração de Deus. 
Nesta passagem, Deus fala sobre o pecado que havia dominado todos os níveis da nação... 
os profetas, os príncipes, os sacerdotes, e por fim, todo o povo haviam se corrompido.

Então, nos v. 30-31, Deus desabafa: “Procurei entre eles um homem que erguesse o muro 
e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, 
mas não encontrei nenhum...”.

Que declaração chocante! Deus buscou um (apenas um) homem que intercedesse por 
aquela gente... como não encontrou, Ele teve que descarregar Seu juízo sobre o povo.

Hudson Taylor, entendia essa busca de Deus e fez o compromisso de interceder. Ele 
declarou: “Durante mais de quarenta anos, o sol nunca se levantou na China, sem me 
encontrar de joelhos, em oração”.

Outra passagem muito forte é Isaias 59.12-16 (leia). Esse texto revela que o errado era tratado 
como sendo o correto naqueles dias (e a coisa não mudou muito...), e termina descrevendo 
a reação de Deus, no v. 16: “Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém 
intercedeu”.

Estas duas passagens (Ez 22 e Is 59) nos mostram com clareza, como Deus precisa que 
intercessores se levantem para abençoar vidas, e como é frustrante para Ele, em muitas 
ocasiões, quando os intercessores não são encontrados.

Considerando os pontos básicos, precisamos conhecer o maior de todos os intercessores. 
Jesus foi e continua sendo o maior de todos os intercessores. Ele se apresentou diante 
do Pai, em nosso lugar, e fez isto não apenas com palavras e orações, mas com o próprio 
sangue. Jesus, enquanto estava vivendo na terra, viveu uma vida intensa de oração.

Na Bíblia, nós encontramos Jesus, por exemplo, chorando sobre Jerusalém (Lucas 19:41). 
Em João 17, Jesus estava intercedendo intensamente pelos discípulos que haveriam de 
passar por muita tribulação. Mas o ponto alto da intercessão de Jesus teve lugar na cruz, 
quando Ele, literalmente, ofereceu a Sua vida em favor da nossa... e até hoje, Jesus continua 
no ministério de intercessão! Hebreus 7:24-25

Com Jesus, aprendemos algumas verdades muito importantes sobre o Ministério de 
Intercessão. (Aprenderemos na próxima lição)

MINISTRAÇÃO

1. Você deseja ser usado ou abençoado sobrenaturalmente pela intercessão?
2. Esteja aberto para receber revelação de Deus para orar por alguém.
3. Momento de intercessão pelo GCEM, Igreja, Família, Brasil), lembrando que a intercessão 
requer um envolvimento de coração.



Avisos da Semana

DIA DAS CRIANÇAS 
ESPECIAL

12 de Outubro (Domingo) às 9h
 Local: Recanto Central

Maiores Informações: Ministério Infantil

SEMANA
DO CLAMOR

6 a 9 de Outubro (Domingo à Quarta)

Domingo às 10h, 17h e 19h • Seg. a Quarta  as 7h, 15h e 19:30h

 “Clama a mim e responder-te-ei...” (Jr 33.3)

CAPACITAÇÃO
21 de Setembro (Sábado) às 9h

 Local: Recanto Central
Pastores, Ministérios, GCEM’s e todos os aliançados

ENCONTRO DE 
MULHERES

28 de Setembro (Sábado) às 17h
 Local: Templo Central

 Participação: Pra. Rita Teixeira

CLAMOR TROMBETAS
Intercessão até Rasgar os Céus

Dia 28 de Setembro (Sábado) às 19h

CARAVANA
ISRAEL

PARÍS, EGITO E ISRAEL
 Saída: 13 de Janeiro de 2014

Informações e inscrições: (31) 3384-3915 (Paulinho e Silma),
(31) 9922-6488 (Santos) ou pelo e-mail: caravanaisrael@centraldobarreiro.com

PROGRAMAÇÃO
DE DOMINGO

09h00 – Escola Bíblica (Salas ABEV)

10h00 – CULTO DA FAMÍLIA

14h00 – Programa TV Rede Super (Canal 21 ou 23 NET)

17h00 – CULTO DE CELEBRAÇÃO

18h00 – Mulheres Intercessoras

19h00 – CULTO DE CELEBRAÇÃO

QUARTA-FEIRA
ÀS 19H30

NOITE DA UNÇÃO E DA VITÓRIA
 Fé, Milagres, Unção, Alegria!

SEXTA-FEIRA
ÀS 19H30

UPAC | UNIÃO DE ADOLESCENTES DA CENTRAL
No Templo Central

SÁBADO
ÀS 20H00

AMIGOS DO PAI | JUVENTUDE CENTRAL
Todo Sábado reunidos para adorar!

TEMOS UMA ALIANÇA!

Orem todos os dias pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família. 
Orem pelo dirigente do seu GCEM e sua família.

Orem pelas Reuniões de Celebração para que
haja uma visitação do Espírito Santo. 

ENCONTRO DO GCEM
Relatório Semanal

Dia da Semana         Segunda          Terça          Quarta          Quinta          Sexta           Sábado

Dirigente.  ____________________________________________________________________________

Supervisor.  __________________________________________________________________________

Pastor.  _______________________________________________________________________________

Endereço.  ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Palavra Compartilhada.  _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Data da Reunião. _______ / _______ / ____________

FREQUÊNCIA

M
E

M
B

R
O

S

Homens (Casados ou Adultos)

Mulheres (Casadas ou Adultas)

Jovens e Adolescentes (Solteiros a partir de 12 anos)

Crianças (Até 12 anos)

VISITANTES

PESSOAS PRESENTES (Total de Membros + Visitantes)

Campanha “Uma Vida por GCEM”: Mobilize, através da oração e convites, todos os membros 
do seu GCEM para cumprirem a missão da Evangelização. Seja criativo. Trace alvos para levar 
pessoas a participarem do Curso da Visão e se integrar à Igreja.

Este relatório deverá ser entregue na recepção toda semana ou enviado para o e-mail: 
secretaria@centraldobarreiro.com.

Houve decisões?          Sim.    Quantas? _______________           Não.


