
4.3 

Intercessão 

Ferramenta de Oração:  

O Círculo de Oração 
 

O QUÊ? 
O círculo de oração é uma atividade simples para equipar a oração de 
intercessão. Esta ferramenta de oração mostra como fazer o círculo de 
oração. 

PORQUÊ? 
 “Senhor, molda-nos de acordo com a Tua vontade.” Evan Roberts 

“O Espírito Santo tem de ter um corpo para rezar e interceder.” Rees Howells 

 

REFERÊNCIA BÍBLICA 
 “Mas ides receber uma força, a do Espírito Santo, que 
descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em 
Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos 
confins do mundo.” Atos dos Apóstolos 1,8 
 
 

Uma breve introdução ao Círculo de Oração 
Uma ótima ferramenta de oração para desenvolver uma vida de oração de 
intercessão é o círculo de oração, inspirada por Rodney 'Gipsy' Smith, um notável 
evangelista inglês. 

Ele era filho de pais ciganos e estava bem acostumado às superstições, costumes e 
reputação que surgiam com o facto de ser cigano. Ele foi radicalmente salvo aos 16 
anos e, com o tempo, tornou-se um fervoroso evangelista viajante. 

A sua vida de oração foi marcada por uma atividade simples que se tornou na 
sua imagem de marca: desenhar um círculo e orar dentro dele. 

Quando lhe perguntaram o que era necessário para uma renovação bem-sucedida, 
Gipsy respondeu: "Vá para casa. Tranque-se no seu quarto. Ajoelhe-se no meio do 
chão e, com um pedaço de giz, faça um círculo à sua volta. Lá, de joelhos, reze 
fervorosamente sem parar para que Deus dê início a uma renovação dentro desse 
círculo de giz". 

Gipsy Smith iniciou cada uma de suas cruzadas evangelistas com esse ritual. Nos 
arredores das cidades ou vilas a que ia pregar, desenhava um círculo e começava a 
interceder por uma renovação. 

Esta é uma ferramenta de oração poderosa porque nos encoraja a interiorizar o 
trabalho que desejamos ver Deus fazer na vida de outras pessoas, nos nossos 



próprios corações. Lembra-te que Deus quer orar através de nós e, simbolicamente, 
colocar-nos num círculo como este tem o mesmo efeito que 'colocar-nos no altar'. 

Estamos a mostrar a Deus que estamos preparados para deixá-Lo fazer o que Ele 
precisa de fazer nos nossos corações, para que possa libertar as Suas orações e o Seu 
poder através de nós. Desenhar um círculo, ajoelhar-se dentro dele e pedir a Deus 
para fazer o que Ele quer é uma ótima forma de iniciar uma renovação. 

Faz: o Círculo de Oração  
Esta atividade pode ser realizada como parte de um momento de silêncio 
pessoal - podes formar um círculo usando um pedaço de fio em vez de 
desenhar no tapete! Também funciona bem como uma atividade de grupo, 
com um grande círculo desenhado para que todos se possam ajoelhar 
dentro dele. 

 

Livros sobre  o Círculo de 
Oração 

 

The Circle Maker – 
 Mark Batterson 

 
 


