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SEMANA DE ORAÇÃO  / INTERCESSÃO 

Interseção é o meio pelo qual Deus est  abelece o seu governo com a 
igreja – Sl.2:8a  “PEDE-ME” 

 Orar é falar com Deus que você entendeu o Governo (a Vontade) 
dEle.  

 Assim, ORAR, é participar (ser participante, ser parte de...) do 
Reino de Deus. 

Então, precisamos conhecer um pouco mais sobre oração 
I -  A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO INTERCESSÓRIA -  Lc.18:8 

 A questão aqui é a fé :  Até o fim haverá cristãos mas a fé irá diminuindo 
 Lucas 18:1-7 : Ensina sobre a constância, perseverança, insistência consciente na oração- (Ler: Col.4:2;  - I 

Tes.5:16-18)  
 Então a pergunta do Senhor Vs. 8 = “achará Fé na terra? “ (Ler Lc. 18:9-14 a oração de um fariseu e um 

cobrador de impostos) 

Orar com FÉ, Constante, Insistente, Perseverante, antes que chegue o tempo em que os homens não mais 
crerão. 

II  -  IMPORTÂNCIA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO 
 Você pode e deve (precisa) orar sozinho “em casa, no trabalho, no descanso, no lazer, EM TODO TEMPO” – 

Mt.6:6;  Sl.66:17;  I Pe.4:7;   EF. 6:18  
 Mas a oração sozinho (a sós) não substitui a oração em grupo.  Há bênçãos, Vitórias, Conquistas que se 

alcança somente quando oramos “juntos”; Quando “compartilhamos” a Fé – At.1:14; Tg.5:16;  Mt.18:19-20 
 O clamor da Igreja:  ”Existe um aspecto da autoridade na oração que só é alcançado quando o coração da 

igreja está unido num mesmo propósito” - At. 1:14                                                                                 .    
Unânimes: “Com o mesmo coração; Com a mesma mente” – Fl.2:2;  Mt.18:19 
 

III   -  AQUELE QUE ME BUSCA, ME ACHARÁ – Jer. 29:13 

 Não só participar da oração, MAS, alimentar um desejo sincero na oração – Os. 10:12;  Ef.6:18;  Sl.145:18   
 

IV   -   PORQUE ORAR -  Ef. 1:3-23 
 Estamos diante de um Deus que é favorável a nós.  vs.3b 
 Estamos confiantes, prontos e bem adequados para esta tarefa.  Vs.4a 
 Estamos conscientes de que algo poderoso está prestes a acontecer.  Vs.9-10 

Passo a Passo: programar o tempo que se dedicará a cada momento de oração 

1 – Tempo a sós com Deus, para acalmar e conduzir nossa mente e coração ao 
trono de Deus. 
Confessar pecados e acertar contas, esta é a hora. 
2 – Iniciar as orações por cada necessidade   (Fluir na Dinâmica Escolhida) 
 

              Intercessão Estratégica  –    
Direcionar os pedidos conforme as necessidades a serem cobertas. 
 Ativação dos Dons : Curas, Sinais, Maravilhas, Profecia, Fé.  -     I - Co 12 
 Esferas de Influência (local de trabalho ou de atividade diária), 

horário; turnos difíceis; pedir ao Espírito Santo para direcionar momentos bons para convite dos amigos; 
Para que nada impeça os convidados de virem ao culto: emprego, familiares, enfermidades, viagens.... 

 Pelo pregador  (saúde, viagem, família)  
 Pelo culto : Recepcionistas, Estacionamento, Louvor, Derramamento do Poder do Espírito 

 
3 – Encerramento 

Agenda I.B.R. novembro 

01/11 19h Congresso de homens 

03/11 19h – Culto evangelístico 

15/11 a partir das 08hs – 

Congresso de Mulheres 


