


Se esse meu povo, que se chama 
pelo meu Nome, se humilhar, orar e 

buscar a minha face, e se afastar 
dos seus maus caminhos, dos céus o 

ouvirei, perdoarei o seu pecado e 
seus erros e curarei a sua terra.

(2 Crônicas 7:14)





















































































Nada acontece na terra sem que primeiro 
seja gerado no reino do espírito, pela 
intercessão. 

Quando a palavra de Deus nos vem em 
forma de promessa, estamos diante da 
manifestação do que é o propósito de 
Deus. 

Este propósito, porém, não se cumpre 
automaticamente. 



Há condições envolvidas. 

Quando vem a ameaça de juízo, isso 
revela o fim, a consequência de um 
caminho que está sendo seguido pelo 
homem ou por uma nação. 

Mas este também não ocorre 
automaticamente. 





A promessa ou profecia simplesmente 
revela a Sua vontade para uma 
determinada situação. 

Temos, então, que tomar esta vontade 
revelada e transformá-la em oração, 
devolvendo-a ao Senhor, 

“A palavra que sair da Minha boca, não 
voltará para mim vazia” (Is 55:11) 



EXEMPLOS

O cativeiro de Judá na Babilônia, durando 
70 anos. O cumprimento veio em resposta 
à intercessão de Daniel

O Antigo Testamento está cheio de 
promessas sobre a vinda do Messias. 
Encontramos Simeão e Ana intercedendo 
pela seu cumprimento.



DE SEMEÃO, LEMOS:

“ Justo e temente a Deus, esperava a
consolação de Israel; e o Espírito estava
sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito
Santo que ele não morreria antes de ver o
Cristo do Senhor. Assim pelo Espírito Santo
foi ao templo; e quando os pais trouxeram
o menino Jesus, para fazerem segundo o
costume da lei,



DE SEMEÃO, LEMOS:

Simeão o tomou em seus braços e louvou a
Deus, e disse: Agora, Senhor, despedes em
paz o teu servo, segundo a Tua palavra;
pois os meus olhos já viram a Tua salvação,
a qual Tu preparaste ante a face de todos
os povos; luz para revelação aos gentios, e
para glória do Teu povo Israel” (Lucas 2:25b,
26-32)



DE ANA, LEMOS:

“Era viúva, de quase oitenta e quatro anos.
Não se afastava do templo, servindo a
Deus noite e dia em jejuns e orações.
Chegando ela na mesma hora, deu graças a
Deus, e falou a respeito do menino a todos
os que esperavam a redenção de
Jerusalém” (Lucas 2:3,38).





Israel sob Juízo - Êxodo 32:9,10

“Tenho observado este povo, e eis que
é povo de dura cerviz. Agora, pois,
deixa-Me, para que a Minha ira se
acenda contra eles, e Eu os consuma;
e Eu farei de ti uma grande nação”



Israel sob Juízo - Êxodo 32:9,10

Israel quebrara os dois primeiros itens 
da aliança. 

Merecia a morte, deveria ser destruído. 
É aí que entra o intercessor. 

Moisés se interpõe entre Deus e o povo, 
e ora: (Êxodo. 32:11-13)



Israel sob Juízo - Êxodo 32:9,10

Qual o resultado da intercessão de 
Moisés? 
“Então Yahweh se arrependeu do mal 
que dissera que havia de fazer ao Seu 
povo” (Êxodo 32:14).
O Salmista, recordando o que ocorrera, 
declara:



Salmo 106:19,23

“Em Herobe fizeram um bezerro, e
adoraram o ídolo fundido Tê-los ia
exterminado, como dissera o Senhor,
se Moisés, Seu escolhido não se
houvesse interposto, impedindo que
Sua cólera os destruísse”
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