
4.2 

Intercessão 

Ferramenta de Oração:  

Como Interceder por 
uma Crise de Larga 
Escala  
 

O QUÊ? 
Quando confrontados com a realidade de uma crise, esta ferramenta de 
oração pode-nos ajudar a orar de uma maneira simples e prática. 

PORQUÊ? 
"Deus faz o seu melhor trabalho pelo mundo através da oração. A maior 
glória de Deus e o bem maior do homem são garantidos pela oração. A 
oração forma os homens mais piedosos e faz o mundo mais piedoso.” E. M. 
Bounds 

 

REFERÊNCIA BÍBLICA 
 “Recomendo, pois, antes de tudo, que se façam 
preces, orações, súplicas e ações de graças por todos 
os homens, pelos reis e por todos os que estão 
constituídos em autoridade, a fim de que levemos 
uma vida serena e tranquila, com toda a piedade e 
dignidade.” 1 Timóteo 2,1-2 
 

Uma breve introdução à Intercessão por uma 
Crise de Larga Escala  
Existe um poder especial que é desbloqueado quando nos reunimos para 
interceder. Os Pode ser útil concentrar as nossas intercessões de emergência em 
momentos de crise de larga escala em três grupos específicos. 
Pessoas aflitas: Pedimos a Deus que conforte aqueles que, de repente, encontram 
as suas vidas dilaceradas pela dor, perda, medo e trauma. 
Pastores e sacerdotes: Pedimos a Deus que dê coragem aos líderes da igreja, que 
procuram trazer a presença e a esperança de Cristo por entre os traumas e outras 
questões profundas de dor. 
Pacificadores, políticos e policiais: Pedimos a Deus que dê clareza e sabedoria a 
agências governamentais e ONG’s, abençoando e apoiando os seus esforços para 
trazer justiça, reconciliação e ajuda. 



Faz: Como Interceder por uma Crise de Larga 
Escala 
Se estás a liderar um grupo - como uma congregação da igreja ou um grupo 
de oração - numa intercessão por uma tragédia que corre nas notícias, 
lembrar os três P’s vai-te ajudar a cobrir as bases. 

Podes também convidar as pessoas a participar, formando grupos de três 
que ficam com uma de três letras, A, B ou C. Em seguida, convida os 'A’s' a 
orar pelas pessoas afetadas, os 'B’s' a orar pelos pastores e os 'C’s' a orar 
pelos pacificadores. 

 

 

 
Livros sobre Interceder por 
uma Crise de Larga Escala 

 

The Ministry of Intercession – 
Jonathan Edwards 

Rees Howells Intercessor – 
Charles Spurgeon 

Shaping History Through Prayer 
and Fasting – Derek Prince 

 
 


