
A intercessão de Jesus e do Espírito santo
 
Jesus: Jo.17.14—21 - Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os 
odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou 
do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os 
livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não 
sou. Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade. 
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei 
ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que 
também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo 
somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua 
palavra, hão de crer em mim; para que todos sejam um, 
como tu, ó Pai, o és em mim, e eu, em ti; que também eles 
sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me 
enviaste.

Jesus, no seu ministério terreno, orava pelos perdidos, os 
quais Ele viera buscar e salvar (Lc. 19:10). Chorou, 
quebrantado, por causa da indiferença da cidade de 
Jerusalém (Lc. 19:41). Orava pelos seus discípulos, tanto 
individualmente (Lc. 22:32) como pelo grupo todo (Jo. 
17:6-26). Orou até por seus inimigos, quando pendurado 
na cruz (Lc. 23:34).

Um aspecto permanente do ministério atual de Cristo é o 
de interceder pelos crentes diante do trono de Deus (Rm. 
8:34); João refere-se a Jesus como “um Advogado para com 
o Pai” (1Jo. 2:1).

A intercessão de Cristo é essencial à nossa salvação (Is. 
53:12).

Sem a sua graça, misericórdia e ajuda que recebemos 
mediante a sua intercessão, nós nos desviaríamos de Deus 
e voltaríamos à escravidão do pecado.

O Espírito Santo: Rm.8:26—28  - E da mesma maneira 
também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não 
sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o 
mesmo Espírito intercede por nós com gemidos 
inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual 
é a intenção do Espírito; e é ele que segundo Deus intercede 
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pelos santos. E sabemos que todas as coisas 
contribuem juntamente para o bem 
daqueles que amam a Deus, daqueles que 
são chamados por seu decreto. 

O Espírito Santo também está empenhado 
na intercessão. Paulo declara: “não sabemos Al-Shabaab mata 11 “não locais” em ataque 
o que havemos de pedir como convém, mas no Quênia
o mesmo Espírito intercede por nós com 
gemidos inexprimíveis” (Rm. 8:26). A expressão é uma das formas de classificar e 

eliminar pessoas de diferentes crenças, 
O Espírito Santo, através do espírito do inclusive cristãos
crente, intercede “segundo Deus” (Rm. 
8:27).  Portanto, Cristo intercede pelo No dia 7 de dezembro, o grupo extremista Al-
crente, no céu, e o Espírito intercede dentro Shabaab matou 11 pessoas em um ataque no 
do crente, na terra, por isso busca uma vida nordeste do Quênia. As vítimas estavam 
intima com o Espírito Santo trará grandes viajando em um ônibus que fazia o trajeto 
benefícios para igreja e para o próprio entre Wajir e Mandera, região próxima à 
cristão, pois vera em sua família, vida fronteira com a Somália. Os extremistas 
financeira, saúde etc. Os benefícios de uma ordenaram que o ônibus parasse e todos os 
vida em Deus. passageiros descessem. Depois, foram 

divididos em dois grupo: locais e não locais. 
Perguntas: Todos  os  onze  “não locais”  foram 

a s s a s s i n a d o s .  A l g u n s  d e l e s  e r a m  
1. Você está disposto a revolucionar sua trabalhadores dos escritórios de segurança 
vida e tudo mais à sua volta assumindo seu que estavam retornando aos postos depois de 
chamado como intercessor? (Jo.15:16,17). alguns dias de descanso.

2. Diga: o que te impede de orar? Administra A região é de maioria muçulmana, logo, a 
mal o seu tempo? Buscar ao Senhor não é expressão “não local” serve para classificar os 
prioridade em sua vida? Você está feliz e possíveis não muçulmanos. Em abril de 2015, 
satisfeito com a vida que está levando? o grupo usou a mesma marca durante um 
Vamos mudar a sua história, organizando atentado na universidade de Garissa. Os 
seu tempo e colocando o Senhor em estudantes foram separados em dois grupos, 
primeiro lugar? (Lc. 12:31). 148 "não locais" foram assassinados, a 

maioria era cristã. Em outubro de 2018, dois 
3. Você tem levado uma vida negligente e professores "não locais" foram mortos 
distante do Senhor? (Tg. 4: 8). durante um ataque a uma escola em Mandera. 

De acordo com um colaborador da Portas 
Obs. Ajude-me na campanha do quilo! Disse Abertas na região, datas de celebração como 
Jesus: tive fome e me deste de comer, estive Natal e Páscoa estão gerando mais medo do 
nu e me vestiste, estive preso e me visitaste. que alegria aos cristãos quenianos, já que 
Ide e pregai o Evangelho.  Precisamos nesses feriados há grande chance de 
obedecer a esses direcionamentos. acontecerem atentados vindos dos  
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MISSÃO 
Saciar a sede do mundo com a 

Aquele que é a Água da Vida 

(Apocalipse 22:17).

VISÃO
 

Ser uma comunidade de famílias e 

discípulos fundamentados nos 

princípios do Reino de Deus, 

c o n v e r t e n d o  h o m e n s  e m  

sacerdotes, esposas e mães em 

mulheres sábias e filhos em 

modelos de obediência, para que 

todos sejam referenciais de Jesus 

Cristo para o mundo.

VALORES
 

- Viver o Reino de Deus. 
 

- Manifestar o Corpo de Jesus 

Cristo.
 

- Estabelecer o governo do 

Espírito Santo. 
 

- Exercer paternidade através dos 

cinco ministérios.
 

- Cuidar do órfão, da viúva e do 

necessitado.

BÍBLIA DIÁRIA
2ª feira -  16, 17, 18

3ª feira -  19, 20,21

4ª feira - 1 Sm. 22, 23, 24

5ª feira - 1 Sm. 25, 26, 27

6ª feira - 1 Sm. 28, 29

Sábado - 1 Sm. 30, 31

Domingo - 2 Sm. 01, 02, 03

Período atual:

Décima terceira semana
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1 Sm.

1 Sm.

extremistas. “Enquanto a mídia pode ser lenta para 
explicitar isso, poderemos estar corretos ao interpretar 
esse ataque como outra maneira de reduzir a presença 
cristã em área dominada por muçulmanos". Além da 
tensão e medo, os cristãos que vivem nos locais sentem-se 
marginalizados e muito vigiados.

Pedidos de oração

Ore por proteção a todos os cristãos que vivem sob tensão 
no Quênia. Peça que Deus encha o coração deles de 
coragem para manter a fé e esperança de dias melhores.

Interceda pelas famílias das 11 pessoas que foram mortas 
durante o ataque, para que elas sejam consoladas da dor 
que estão enfrentando.

Clame a Deus para que toque a vida dos membros do grupo 
Al-Shabaab, para que eles conheçam verdadeiramente a 
Cristo e tenham as vidas transformadas.

Quando Jéssica veio ao mundo, trazia a cabeça amassada e 
os traços deformados, devido ao parto difícil vivido por sua 
mãe. Todos a olhavam e faziam careta, dizendo que ela se 
parecia com um jogador de futebol americano espancado.

Todos tinham a mesma reação, menos a sua avó. Quando a 

Por onde passa, grupo extremista deixa rastro de destruição e causa 
medo na população

Um amor especial



viu, a tomou nos braços, e seus olhos Como ela sabia que era ela?
brilharam. Olhou para aquele bebê, sua 
primeira netinha e, emocionada, falou: Naquele momento, a impressão que Jéssica 
“ L i n d a ” .  N o  t r a n s c o r r e r  d o  teve foi que um filme era exibido em sua 
desenvolvimento daquela sua primeira cabeça. Viu e reviu sua avó nos quatorze 
netinha, ela estaria sempre presente. E um recitais de dança em que ela se apresentou. 
amor mútuo, profundo, passou a ser Viu-a sapateando na cozinha, com ela. 
compartilhado. Brincando com os netos, enquanto os 

demais adultos faziam a ceia na sala grande.  
Quando a avó recebeu o diagnóstico, anos 
depois, de Mal de Alzheimer, toda a família Então Jéssica olhou para ela, ali, e vendo em 
se tornou especialista no assunto. Parecia que se transformara aquela mulher, chorou. 
que, aos poucos, ela ia se despedindo. Deu-se conta que ela não assistiria, ao seu 
Começou a falar em fragmentos. Depois, o último recital de dança, nem voltaria a 
número de palavras foi ficando sempre torcer com ela pelo seu time de futebol. 
menor, até não dizer mais nada. Nunca mais poderia se sentar a seu lado. 

Não a veria toda arrumada para o baile de 
Uma semana antes de morrer, seu corpo sua formatura, ao final daquele ano. Não 
perdeu funções vitais e ela foi removida, a estaria presente no seu casamento, nem 
conselho médico, para uma clínica de quando seu primeiro filho nascesse. 
doentes terminais. Jéssica insistiu para ir 
vê-la e seus pais a levaram. Ela entrou no As lágrimas corriam abundantes pelas suas 
quarto onde a avó Nana estava e a viu faces. Acima de tudo, chorava porque 
sentada em uma enorme poltrona, ao lado finalmente compreendia como a avó havia 
da cama. O corpo estava encurvado, os olhos se sentido no dia em que ela nascera. A avó 
fechados e a boca aberta, mole. A morfina a olhara através da sua aparência, enxergara 
mantinha adormecida. lá dentro e vira uma vida.

Lentamente, Jéssica se sentou à sua frente. Lentamente, Jéssica soltou a mão da avó e 
Tomou a sua mão esquerda e a segurou. enxugou as lágrimas que molhavam o seu 
Afastou daquele rosto amado uma mecha rosto. Ficou de pé, inclinou-se para a frente 
de cabelos brancos e ficou ali, sentada, sem e a beijou. Num sussurro, disse para a avó: 
se mover, incapaz de dizer coisa alguma. Você está linda.
Desejava falar, mas a tristeza que a 
dominava era tamanha, que não a conseguia Se desejas ensinar a teu filho o que é o amor, 
controlar. demonstra-o. Não negue a carícia, a 

atenção, a palavra. 
Então, aconteceu. A mão da avó foi se 
fechando em torno da mão da neta, O que faças ou digas é hoje a semeadura 
apertando mais e mais. O que parecia ser farta de bênçãos que o mundo colherá, no 
um pequeno gemido se transformou em um transcurso dos anos dos teus filhos. E o 
som, e de sua boca saiu uma palavra: Jéssica. mundo te agradecerá, por ter sido alguém 
A garota tremeu. O seu nome. A avó tinha 4 que entregou ao mundo um ser que saiba 
filhos, 2 genros, uma nora e seis netos. amar, de forma incondicional e irrestrita.
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