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AULA 3 – O que é ser um intercessor?
Nessa aula falaremos sobre a importância de sermos intercessores.
Intercessor é aquele que intercede, interferindo em favor de algo ou alguém. O intercessor coloca-se
diante de Deus a favor dos homens, ele vê a necessidade da intervenção de Deus nas diversas situações,
ele olha para as situações com a mente de Cristo, clamando pela vontade de Deus em todo o tempo.

Deus abençoe!
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Professor mostre as crianças que na Bíblia vemos diversos exemplos de homens de Deus que se
levantaram como intercessores (Jó, Jonatas, Neemias, Moisés, etc.) Jesus Cristo intercedeu por nós o
tempo todo, e o Espírito Santo intercede por nós todos os dias.
Deus levanta cada um de nós como intercessores. Deus recebe essa oração, e abençoa aqueles que se
levantam como intercessores.
Vamos formar crianças, futura geração da Igreja Apostólica, amigas de Deus e conhecedoras da Sua
palavra.
Que o Senhor te honre em tudo!
RENASCER KIDS!
Com amor, Equipe Pedagógica!
LEIA E MEDITE:
Hebreus 7:25, Jó 42:8, Êxodo 32:11-13
OBJETIVOS:
Que a criança entenda que em todo o tempo podemos orar pelos nossos amigos, família, pelas situações.
Deus recebe essa oração, e abençoa aqueles que se levantam como intercessores.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Criança que no convívio familiar presencia briga dos pais, vê o pai chegar bêbado em casa e outras
situações de conflito. Que ela possa se posicionar como intercessor da sua família.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Iniciaremos essa aula fazendo um amigo secreto diferente: será o intercessor secreto. Funcionará assim:
cada criança deve escrever em uma folha sulfite o seu nome e um pedido de oração. Essa folha deverá
ser dobrada e sorteada. Assim que todos sortearem os seus papéis deverão ler secretamente o pedido e
quem é o amigo que receberá a oração. O professor ficara com os pedidos que eles trouxeram e explique
que você é intercessor também.
Finalizado o sorteio, faremos uma roda de oração, onde cada intercessor secreto revelará o seu amigo e
fará uma oração intercedendo pelo pedido.
Para a sala de 3-6, leve figuras ou bonecos para ajudar na explicação da história.
.
MINISTRANDO:
(Após aplicar a dinâmica proposta)
Quem gostou de participar da brincadeira do intercessor secreto?
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Gostaria que uma criança que foi o intercessor me conte como foi a experiência de orar pelo pedido do
amigo.
Agora alguém me conte como foi receber essa oração?
Quem se sentiu abençoado com a intercessão do amigo?
Todos nós, não é verdade?
A Bíblia nos ensina que a intercessão é algo muito poderoso. Em diversos momentos de dificuldade,
vemos que Deus levantou pessoas para clamar pelo povo. Exemplo disso foi Moisés, que orou para que
Deus salvasse o povo de Israel e não condenasse eles por seus pecados.
Muitas vezes as pessoas estão passando por muitas dificuldades e não conseguem ter forças para orar
sozinhas. Alguém doente, por exemplo, pode ficar desanimado de tanto se sentir mal.
Mas se ajudarmos essa pessoa com a nossa oração, ela vai se sentir mais fortalecida, porque a
intercessão abençoa essa pessoa.
Vocês sabiam que como servos do Senhor nós temos a responsabilidade de orar em todo o tempo?
Devemos orar pelas nossas autoridades, pelo povo de Deus, por aqueles que precisam de ajuda, pela
nossa família, pelos nossos amigos, e até por aqueles que nos fazem mal.
Isso mesmo! Tem gente que prefere fazer fofoca, e ficar com picuinha. Mas nós temos o poder da oração.
Devemos orar por quem nos faz mal, para que o Senhor abra os olhos dessa pessoa, e que ela tenha um
encontro com Cristo.
Como é bom poder ter esse relacionamento com Deus. Orar por nós mesmos, orar agradecendo, orar
louvando, orar intercedendo.
Deus ama quando os seus servos falam com Ele. E você fala com Deus quando ora.
E quando oramos por alguém somos muito abençoados.
A Bíblia conta que Jó era um servo muito fiel a Deus, até que um dia ele perdeu tudo. A única coisa que
ele não perdeu foi a comunhão com Deus. Em todo o tempo ele continuou orando a Deus. E Deus mudou
a sorte dele, ou seja, trouxe de volta tudo o que ele tinha perdido, no dia em que ele orou por seus amigos.
Quando oramos por alguém somos muito abençoados, porque exercemos uma comunhão muito
maravilhosa com Deus.
Então ore mais. Não brigue, xingue, reclame ou chore. Se algum amigo estiver triste ou com algum
problema, agora você já sabe o que você tem que fazer. Ofereça o que você tem de melhor: a sua oração.
(Após aplicar a dinâmica proposta)
Quem gostou de participar da brincadeira do intercessor secreto?
Gostaria que uma criança que foi o intercessor me conte como foi a experiência de orar pelo pedido do
amigo.
Agora alguém me conte como foi receber essa oração?
Quem se sentiu abençoado com a intercessão do amigo?
Todos nós, não é verdade?
A Bíblia nos ensina que a intercessão é algo muito poderoso. Em diversos momentos de dificuldade,
vemos que Deus levantou pessoas para clamar pelo povo. Exemplo disso foi Moisés, que orou para que
Deus salvasse o povo de Israel e não condenasse eles por seus pecados.
Muitas vezes as pessoas estão passando por muitas dificuldades e não conseguem ter forças para orar
sozinhas. Alguém doente, por exemplo, pode ficar desanimado de tanto se sentir mal.
Mas se ajudarmos essa pessoa com a nossa oração, ela vai se sentir mais fortalecida, porque a
intercessão abençoa essa pessoa.
Vocês sabiam que como servos do Senhor nós temos a responsabilidade de orar em todo o tempo?
Devemos orar pelas nossas autoridades, pelo povo de Deus, por aqueles que precisam de ajuda, pela
nossa família, pelos nossos amigos, e até por aqueles que nos fazem mal.
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Isso mesmo! Tem gente que prefere fazer fofoca, e ficar com picuinha. Mas nós temos o poder da oração.
Devemos orar por quem nos faz mal, para que o Senhor abra os olhos dessa pessoa, e que ela tenha um
encontro com Cristo.
Como é bom poder ter esse relacionamento com Deus. Orar por nós mesmos, orar agradecendo, orar
louvando, orar intercedendo.
Deus ama quando os seus servos falam com Ele. E você fala com Deus quando ora.
E quando oramos por alguém somos muito abençoados.
A Bíblia conta que Jó era um servo muito fiel a Deus, até que um dia ele perdeu tudo. A única coisa que
ele não perdeu foi a comunhão com Deus. Em todo o tempo ele continuou orando a Deus. E Deus mudou
a sorte dele, ou seja, trouxe de volta tudo o que ele tinha perdido, no dia em que ele orou por seus amigos.
Quando oramos por alguém somos muito abençoados, porque exercemos uma comunhão muito
maravilhosa com Deus.
Então ore mais. Não brigue, xingue, reclame ou chore. Se algum amigo estiver triste ou com algum
problema, agora você já sabe o que você tem que fazer. Ofereça o que você tem de melhor: a sua oração.
ORAÇÃO:
Senhor Jesus assim como Jó orou por seus amigos, eu quero ser um adorado, me ensina as coisas para
que eu possa ser fiel em minhas orações. Amém.
VERSÍCULO:
“Ó tu que escutas todas as orações, as Ti virão todos os homens. ” Salmos 65:2
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
O que é ser um intercessor?
Para quem Deus deu autoridade de interceder por outra pessoa?
O que acontece quando oramos por alguém?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Em Lucas 6:38 fala assim: Daí, e ser-vos - á dado; boa medida, recalcada, transbordante. Vamos entregar
uma oferta ao Senhor, você pode trazer na próxima aula se hoje você não trouxe, nossa oferta pode ser
também um alimento, um agasalho, ore e peça a Deus para colocar na sua mão uma oferta para você
trazer. Amem!
ATIVIDADE PARA CASA:
Desenhe ou escreva como foi ser um intercessor pelo seu amigo.
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LEMBRANCINHA

