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Intercessão 

Ferramenta de Oração:  

Como Organizar um 
Encontro de Oração 
Apelativo 
 

O QUÊ? 
Juntar-se numa oração em comunidade é poderoso e pode ser 
transformador. Esta ferramenta de oração contém ferramentas práticas para 
envolver uma comunidade em oração e intercessão. 

PORQUÊ? 
 “Ó para milhares e milhares, divididos em pequenos grupos nas suas 
respetivas cidades, vilas, aldeias e bairros, todos reunidos ao mesmo tempo e 
em busca de um fim, oferecendo as suas orações unidas, como tantas 
nuvens de incenso subindo diante do Altíssimo.” John Sutcliffe 

 

REFERÊNCIA BÍBLICA 
“Digo-vos ainda: Se dois de entre vós se unirem, na 
Terra, para pedir qualquer coisa, hão de obtê-la de 
meu Pai que está no Céu. Pois, onde estiverem dois ou 
três reunidos em meu nome, Eu estou no meio deles.” 
Mateus 18,19-20 
 

Uma breve introdução ao Encontro de Oração 
Apelativo  
Existe um poder especial que é desbloqueado quando nos reunimos para 
interceder. Os primeiros cristãos oraram regularmente dessa maneira, e a oração 
concertada marcou a vida da Igreja desde então. 
Numa ocasião, enquanto oravam, a sala em que se encontravam tremia com o 
poder (Atos dos Apóstolos 4,31). Outra vez, Pedro foi libertado milagrosamente da 
prisão pelas suas orações (Atos dos Apóstolos 12). Jesus tinha-lhes dito que quando 
eles se reunissem em Seu nome, Ele estaria presente, e quando eles estivessem de 
acordo, em Seu nome, Ele ouviria as suas orações e faria milagres. Não é de admirar 
que o instinto da Igreja primitiva fosse simplesmente elevar a voz e interceder, 
sempre que enfrentava desafios. 



Faz: Como Organizar um Encontro de Oração 
Apelativo  
O teu primeiro objetivo ao liderar um encontro de oração é permitir que o 
Espírito Santo seja o líder supremo. E o teu segundo objetivo deve ser 
garantir que este encontro nunca se torne aborrecido! 

Com um pouco de planeamento e imaginação, é fácil preencher uma hora 
com uma intercessão dinâmica. 

Uma estrutura saudável ou um fluxo para um tempo de oração em 
comunidade inclui as três dimensões – Cima / Dentro / Fora. 

Cima 
Podemos começar os nossos encontros de oração com uma adoração, incentivando 
todos a erguer os olhos para o rei Jesus. As músicas iniciais devem "apontar para 
cima", declarando a vitória de Jesus e o caráter de Deus. 

É-nos dito que devemos apresentar as nossas petições ao Senhor com ações de 
graças (Filipenses 4,6) e entrar nas Suas cortes com louvores (Salmos 100,4). 

A adoração ajuda a desviar os olhos dos problemas que estamos a enfrentar na 
oração, para as possibilidades do poder do Senhor 

Ensinar às pessoas o princípio bíblico, frequentemente ignorado, de que "a nossa 
adoração é a nossa guerra" é realmente importante. À medida que cantamos as 
músicas, numa atmosfera de oração, que declaram a vitória de Jesus sobre as nossas 
vidas e os principados e poderes: isto é intercessão. 

Procurar combinar a adoração cantada com a intercessão falada, diminuindo e 
fluindo entre um e outro durante o encontro de oração, é uma ótima maneira de 
libertar a nossa fé. 

 

Dentro 
À medida que a oração vai fluindo, consegues perceber que Deus está a falar 
contigo e com todos. 

Ouve bem e procura ser sensível à liderança do Espírito Santo, uma vez que pode 
levar-te gentilmente a uma resposta: através de uma passagem da Escritura, uma 
impressão ou uma palavra de profecia. 

Isto pode ser um chamamento a uma entrega renovada, um convite à confissão e ao 
arrependimento, um despertar de uma paixão renovada, uma revelação para uma 
nova direção ou visão, ou simplesmente uma permanência na Sua presença que Ele 
deseja que desfrutes. 

Embora possas levar as pessoas a responder pessoalmente a qualquer uma das 
opções acima, este momento pode também fluir naturalmente para algum 
'ministério corporal' - permitindo que as pessoas orem umas pelas outras em pares 
ou trios, sobre aquilo que o Senhor está a falar com cada um. 

 

 



Fora 
É importante mover o fluxo da oração comunitária para um 'foco externo'. 

Algumas das coisas pelas quais oramos neste momento podem ser uma resposta ao 
que foi revelado pelo Espírito durante o decorrer da adoração, mas também é bom 
estar preparado de antemão, pensando em algumas formas criativas pelas quais 
podemos levar as pessoas a orar por problemas existentes na comunidade. 

(Se estás a liderar o momento de oração, vale a pena dizer que a maioria das tuas 
orações precisam de ser feitas antes do momento de oração, para discernir as coisas 
que Deus está a colocar nos corações de todos, para orar em comunidade, quando 
se reúnem. Depois, podem levar todas essas coisas para o momento de oração, 
mantendo a sensibilidade ao Espírito e a como tudo flui em conjunto.) 

Durante este momento do encontro, é útil alternar entre diferentes modelos de 
oração e dividir em seções. Isto vai permitir que consigas manter a dinâmica e assim 
todos se sentem totalmente envolvidos. 

Alguns dos seguintes modelos podem ser úteis: 

ABC – uma ótima maneira de envolver ativamente todos em oração é dividir a sala 
em grupos de três, pedindo que cada pessoa se distribua pelos grupos 'A', 'B' ou 'C'. 
Feito isso, dá três indicadores de oração relacionados com o problema que estão a 
abordar, conforme a letra de cada grupo. Este modelo simples multiplica a oração e 
envolve todos, fornecendo orientações claras. Convida todos a terminar as suas 
orações assim que o primeiro grupo terminar. Não esperes até que o último grupo 
fique sem vapor! 

Zonas – tenta dividir a sala em zonas, de acordo com o tamanho do encontro de 
oração, em torno de temas específicos. Fornece indicadores de oração escritos para 
cada um ou junta pessoas diferentes para liderar as orações em cada zona, 
enquanto as restantes passam alguns minutos em cada uma das zonas de oração. 

Clamar – sabemos que, por vezes, Jesus orava em voz alta e que a Igreja primitiva 
também 'elevava todas as vozes juntas em oração a Deus'. Este modelo de 
intercessão simultânea em comunidade é uma marca de contextos de renovação 
em todo o mundo. 

Orar destas maneiras é eficiente porque Deus ouve todas as vozes, e acaba por ser 
mais envolvente do que ouvir uma pessoa de cada vez a fazer uma oração longa. 
Também nos ajuda a apaixonarmo-nos pelas coisas que realmente importam. 

Se um grupo não está habituado a este modelo de oração, é importante explicá-lo 
primeiro e permitir-lhes alguns momentos para descobrirem sobre o que vão rezar. 

No início podes gerir um ou dois minutos da oração, e é importante parar assim que 
as pessoas começarem a deixar de falar, mas gradualmente podem ficar mais e mais 
tempo em oração. 

 

Livros sobre  Organizar um 
Encontro de Oração Apelativo 

 

A Humble Attempt –  
Jonathan Edwards  

A  Only a Prayer Meeting – 
Charles Spurgeon 



 


