
 
 
 

Dúvidas frequentes sobre a atuação do Ministério de Intercessão 

Neste mês vamos responder algumas perguntas que normalmente nos são formuladas pelos 
intercessores. Pretendemos ajudar na elucidação destas dúvidas para que a intercessão realizada 
nos Grupos de Oração aconteça de forma correta para que possamos atingir os objetivos do 
Ministério de Intercessão. 

1. Como formar a equipe de intercessão? 

Para que uma pessoa faça parte da equipe de intercessão deverá passar pelas seguintes fases: 
a) Ter participado de um Seminário de Vida no Espírito Santo. 
b) Participar do Grupo de Perseverança. 
c) Ser convidada pela coordenação do Grupo de Oração para participar do Ministério de 
Intercessão. 
d) Concluir as formações no Grupo de Perseverança. 
e) Concluir a formação básica da RCC (Módulo Básico – antiga Escola Paulo Apóstolo). 
f) Concluir a formação específica do Ministério de Intercessão. 
g) Participar regularmente dos Sacramentos (Confissão e Eucaristia). 

- O intercessor poderá participar das formações específicas do Ministério de Intercessão em 
paralelo com a formação básica da RCC. 

- Deve-se evitar convidar pessoas para o Ministério de Intercessão que não apresentem verdadeira 
aptidão para ser um intercessor. Para isso, a coordenação do Grupo de Oração deve discernir 
juntamente com o futuro intercessor se existe de fato elementos na vida desta pessoa que 
justifique este chamado. 

2. Por que o local da intercessão deve ser exclusivo aos intercessores? 

O local onde acontece a intercessão deve ser restrito aos intercessores para se garantir 
privacidade para a equipe. Durante o período em que os intercessores estão intercedendo é 
importante que não haja dispersão a fim de que os intercessores possam se concentrar na oração. 
Para isso é importante que o local da intercessão (no Grupo de Oração ou nos eventos) seja 
escolhido com o critério de não haver circulação de pessoas ou mesmo atendimento de pessoas 
para oração. Este local pode ser uma capela onde haja o sacrário ou, se esta capela não oferecer 
a privacidade necessária, ou seja, for um local de frequente circulação de pessoas, outro local deve 
ser utilizado na paróquia ou na casa de um dos intercessores. O Santíssimo Sacramento não 
precisa necessariamente estar exposto durante a intercessão, porém é altamente recomendado 
que a intercessão aconteça diante de um sacrário com a hóstia consagrada em seu interior. No 
entanto, como explicado acima, deve-se obedecer ao critério do local oferecer privacidade, se não 
for possível, a intercessão poderá ser realizada em outro local onde não haja sacrário, mas deve 
ser um local digno para se realizar a intercessão. 

3. O intercessor deve interceder enquanto participa da Reunião de Oração de seu Grupo de 
Oração? 

O Ministério de Intercessão é uma das equipes de serviço do Grupo de Oração, sendo assim, 
todos os que dela fazem parte são participantes do mesmo Grupo de Oração onde fervorosamente 
louvam, vivem os carismas e ouvem a Palavra proclamada. O Intercessor é um participante 
assíduo do seu Grupo de Oração! Durante a Reunião de Oração, os intercessores estão dentro do 
grupo, participando e vivendo o Pentecostes. Todo servo na RCC, em qualquer esfera, é antes de 
tudo um participante do Grupo de Oração. Todos os ministérios/serviços nascem e são 
caracterizados pelo exercício continuado dos carismas no Grupo de Oração. Portanto, todos 



 
 
 
devem participar permanentemente dele (cf. At 2,42-47). A Reunião de Oração é, após a Santa 
Missa, a principal fonte de abastecimento espiritual para todos os servos e, portanto, do intercessor 
também. Por isso, o intercessor deve estar livre para participar da Reunião de Oração. O ideal é 
que o intercessor não esteja preocupado em interceder neste momento, porque esta postura não o 
permitirá manter total atenção na Reunião de Oração. A intercessão para a Reunião de Oração 
deve acontecer durante a semana, na reunião de intercessão e durante os demais dias através da 
oração pessoal do intercessor. 

4. O intercessor pode receber pessoas para prestar atendimento de oração durante a 
intercessão? 

Durante a intercessão o intercessor deverá seguir a sequência da reunião de intercessão e nesta 
sequência não está previsto o atendimento de oração que deverá ser prestado pelo Ministério de 
Oração por Cura e Libertação, que possui formação para isto. O ofício do intercessor é interceder e 
Interceder é colocar-se no lugar de alguém; é se interpor; é mediar-se; é atuar no lugar de outro; 
significa representar alguém clamando por ele junto a Deus.  Interceder é investir horas na 
presença de Deus em fervorosa oração, em prol de alguém ou de alguma causa. Intercessão é um 
combate travado contra o inimigo para resgatar almas para Jesus; é trazer à luz filhos espirituais. 
Portanto, interceder é estar entre Deus e os homens por uma causa e isso significa abrir guerra 
frontal contra satanás. Desta forma não é recomendável o atendimento individual de oração por 
pessoas durante a intercessão no Grupo de Oração ou em eventos da RCC. 

5. Como proceder com a caixinha de pedidos de oração? 

Ao orar pelas intenções da caixinha, deve-se deixar o Espírito Santo inspirar a oração, pedindo 
dons de revelação impondo-se as mãos sobre a caixinha, e nunca ler os pedidos. Após um período 
os papeis da caixinha devem ser queimados e, para isso, uma celebração com a participação das 
pessoas que frequentam a Reunião de Oração poderia ser preparada especialmente para este fim. 
Para manter o sigilo dos pedidos deve-se providenciar uma forma de lacrar a caixinha e a mesma 
deve ser guardada em lugar seguro na igreja ou na casa de algum intercessor escolhido pelo 
coordenador do Grupo de Oração. A caixinha deve sempre estar disponível em local bem visível na 
Reunião de Oração para que as pessoas depositem suas intenções. É importante que a caixinha 
seja levada em todas as reuniões de intercessão e o quanto possível na celebração das Santas 
Missas depositando-a próximo ao altar com a permissão prévia do pároco. 

6. O que fazer quando o intercessor não participa com regularidade da intercessão ou do 
Grupo de Oração? 

É imprescindível a presença do intercessor nas reuniões do Grupo de Oração, tanto quanto no dia 
da reunião da intercessão. O dia e a hora do grupo de intercessão devem ser respeitados e 
levados a sério. A intercessão é um ministério que deve ser exercido no dia-a-dia do intercessor, a 
pessoa continua a interceder mesmo fora das reuniões, em sua vida diária, em meio aos afazeres 
(podemos orar em línguas no nosso íntimo bem como a oração do nome de Jesus).  Se uma 
pessoa, mesmo sendo boa intercessora, tem dificuldades em frequentar a reunião do Grupo de 
Oração e a reunião da intercessão, ela não deve atuar no Ministério de Intercessão. Naturalmente 
que doenças, viagens, prioridades de estado (família, estudos etc.) fazem parte da vida dos 
intercessores, acarretando por vezes ausências que não podem ser vistas como infidelidade à 
aliança. Contudo, se se fizer necessária uma ausência prolongada, o intercessor deverá pedir 
licença da equipe. Nesses casos é importante buscar auxílio para o discernimento tanto para o 
afastamento quanto para o retorno. 

7. Quantas pessoas devem fazer parte da equipe de intercessão? 



 
 
 
A quantidade de intercessores em uma equipe de intercessão deve ser o suficiente para que seja 
possível evitar que eventuais desfalques da equipe impeçam que haja a reunião. Recomendamos 
que a equipe seja formada com no mínimo seis e no máximo 12 intercessores. No entanto, se um 
Grupo de Oração que ainda não possui um número de servos suficiente, a equipe poderá ser 
formada com um número inferior a seis intercessores, porém, é necessário que se procure formas 
de aumentar o número de servos no Grupo de Oração a fim de que a equipe de intercessão seja 
formada ao menos com o número mínimo de intercessores sugerido. 

8. Intercessoras gestantes podem participar da intercessão? 

Não há qualquer impedimento para que mulheres grávidas participem das reuniões de intercessão 

desde que não haja restrições de saúde ou recomendações médicas, no entanto, esta decisão 

deverá ser exclusivamente dela.  

9. Quem deve interceder em eventos que o Grupo de Oração organiza? 

Em eventos organizados pelo Grupo de Oração a intercessão dever ficar a cargo dos intercessores 

deste mesmo Grupo de Oração. Porém, se a coordenação do Grupo definir que todos os servos 

devem participar do evento então, deve-se solicitar à coordenação diocesana do Ministério de 

Intercessão para enviar intercessores de outros Grupos de Oração para interceder nos dias do 

evento. A regra para este caso é a mesma que se deve aplicar para os eventos promovidos pela 

diocese, ou seja, para eventos com duração de até dois dias, apenas uma equipe de intercessores 

deve ser escalada. 

10. Quem escolhe o tema da Reunião de Oração? 

Não é função do Ministério de Intercessão discernir o tema da Reunião de Oração ou de qualquer 

outro evento organizado pelo Grupo de Oração. Esta função é do Núcleo de Serviço do Grupo de 

Oração. Cabe aos intercessores interceder pelo que foi discernido no Núcleo de Serviço. 

Considerações finais: 

Sabemos que nem todas as situações foram aqui abordadas e poderão ocorrer ou estão ocorrendo 
na equipe. Por isso, orientamos que os intercessores peçam na oração o auxílio do Espírito Santo 
e procurem, juntamente com a coordenação do Grupo de Oração, resolver os conflitos com 
discernimento e caridade, buscando sempre a melhor solução.  

Que Nossa Senhora, a primeira intercessora, nos ajude no cumprimento do nosso ministério. 

 

Núcleo Nacional do Ministério de Intercessão 


