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INTERCESSÃO ESPIRITUAL 

Pr. Deivid Brito 
 

“Se não tenho no coração a intenção e a predisposição de ser resposta de minha própria 
oração, não sirvo para ser um intercessor”. 

 
O QUE É INTERCESSÃO ESPIRITUAL 
É colocar-se entre dois fatores: Deus e pessoas, pessoas e satanás, Deus e lugares, Deus e 
situações, pessoas e pessoas; é “advogar” entre as pessoas e as pessoas, entre as pessoas e 
Deus; proteger alguém ou algo dos ataques de satanás; intervir de forma espiritual. Muitas vezes 
em oração, muitas vezes com outros atos.  
 
Intercessão quando oração, é orar guiado pelo Espírito Santo; com misericórdia; servir a Deus e ao 
próximo; guerra espiritual. 

 
É UM MINISTÉRIO ESPIRITUAL CUSTOSO E NEGLIGENCIADO 

• Por egoísmo. Por não querermos investir tempo; 

• Por incredulidade; 

• Por falta de conhecimento de quem é Deus. Achamos que falamos para o nada ou que Deus 
está ocupado; 

• Por desobediência (1SM 12:23); 

• Por falta de disciplina ou por preguiça; 

• Por não ser um ministério popular (MT 6:5; MT 6:6). 

• Falta de conhecimento da importância e da ordenança (MT 26:40; MT 26:41; 1SM 12:23); 

• Por falta de fé que Deus pode mudar situações nas nações e no “Corpo de Cristo” (SL 2:8; 
EZ 22:30; EZ 22:3); 

• Por não sabermos orar;  

• Por nem sempre sabermos ser direcionados pelo Espírito Santo (RM 8:26) 

• Por não conhecermos o valor da intercessão. 
 

“Se não tenho no coração a intenção e a predisposição de ser resposta de minha própria 
oração, não sirvo para ser um intercessor”. 
 
RAZÕES PORQUE DEVEMOS INTERCEDER 

• Deus procura intercessores (IS 59:16; EZ 22:30) 

• Somos as únicas pessoas capazes de invadir a casa do valente e amarrá-lo. (MC 3:27) 
 
RESULTADOS DA INTERCESSÃO 

• A intercessão move o coração de Deus; 

• Abre caminhos; 

• É a maior arma de combate espiritual. 

• Serve ao plano de Deus de Salvação, de Libertação e de Cura; 

• Muda de situações difíceis;   

• Faz do intercessor alguém próximo de Deus (AM 3:7);  

• Promove intimidade de Deus ao intercessor porque leva o Senhor a compartilhar das coisas do 
Seu coração; 

• Promove a visão e faz o intercessor enxergar com os olhos de Deus; 

• Ensina a ouvir a voz de Deus; 

• Acrescenta à fé; 
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