
“Antecipo-me ao 

alvorecer do dia e clamo; 

aguardo com esperança as 

tuas Palavras.” 

(Sl. 119:147)
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Características de um intercessor?

São as características de Jesus. Já que nenhum de nós chegou a plena maturidade e todos

estamos no caminho, somos falhos na nossa intercessão e somos pecadores; todavia, com o

auxílio do Espírito Santo e a nossa diligência, cresceremos, tornando-nos um canal de

intercessão cada vez mais transparente, para que Deus cumpra através de nós os Seus

propósitos nesta área.

Comece bem a sua semana! Venha orar conosco todos os domingos às 6:00 hrs.

Reunião semanal de oração

Entendemos fazer parte de um Reino de Sacerdotes para O Nosso Deus, e embora existam

pessoas chamadas para dirigir a Intercessão, pessoas chamadas como verdadeiros guerreiros

de oração, toda a Igreja deve interceder, adorar, evangelizar, enfim, manifestar a Cristo.

Todos os domingos às 6:00 da manhã, numa reunião dirigida pelo Profeta Fábio Buonanno,

temos um tempo para Buscarmos juntos como Igreja a Face de Deus. É um momento para

consagrarmos a semana que se inicia ao Senhor, e também para intercedermos unidos, em

Amor, sobre tantas situações nas quais dependemos totalmente de Deus.

Nosso desafio é que toda a igreja não só no Domingo, não só numa reunião formal, mas,

orientados sobre nossos desafios e direções de Deus, todos possamos buscar a Face do

SENHOR, e assim experimentarmos milagres, curas, obter respostas e livramentos de Deus,

bem como estarmos atentos à cada direção que Ele nos der.

Temos um grupo de intercessores maduros, além de todo o Corpo de Ministros dos 5 Ministérios

que estão comprometidos pessoalmente com a Intercessão específica por temas pessoais, da

própria Igreja, mas, também assuntos para orarmos por nosso bairro, cidade, nação, por Israel e

o povo judeu bem como temas que O Espírito de Deus nos direcionar à Intercessão.
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Porque devo interceder?

A intercessão alarga a nossa visão. Quem se dedica ao ministério de interceder, passa a ter uma 

visão cada vez mais ampla do reino de Deus. Sai do seu mundo limitado e vai se enchendo de 

amor e ampliando a visão até ver como Cristo vê.

Edifica a Fé. A medida que vemos Deus agindo e mudando circunstâncias, a fé é edificada. 

Quanto mais oramos, muito mais Deus se move na vida dos homens.

“ E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante 

mim por esta terra, para que eu não a destruísse; porém a ninguém achei. “ 

Ezequiel 22:30


