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Quando falamos a respeito de inter-
cessão, é fácil lembrar de Jó. Possivel-
mente ao ler este livro pela primeira vez 
você tenha se perguntado o porquê de 
tanto sofrimento na vida deste homem 
tão íntegro. O caráter de Jó parece ser 
o único diferencial desta história. Bom, 
há mais uma coisa que causa um im-
pacto à primeira vista: Jó se dá conta de 
que necessitava de um intercessor (Jó 
9.32,33/16.21).

Na época em que Jó clama por um 
intercessor, Cristo ainda não havia nas-
cido. Por este ser um dos livros mais an-
tigos da Bíblia, Jó não conhecia Jesus, 
mas confiava que em algum momento 
este se levantaria para julgar sua causa 
(Jó 19.25).

Quando Jesus foi para o céu após sua 
ressurreição, se tornou nosso interces-
sor perfeito junto ao pai. Ele assumiu a 
responsabilidade de ser o nosso princi-
pal mediador para com Deus, nos jus-
tificando perante a Sua face. “Quem os 
condenará? Pois é Cristo quem morreu 
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ou, antes, quem ressuscitou dentre os 
mortos, o qual está à direita de Deus, e 
também intercede por nós”, Rm 8.34.

Além disso, Deus também usa cada 
um de nós para sermos intercessores e 
participarmos deste processo tão im-
portante. 

Deus procura intercessores - “E bus-
quei dentre eles um homem que estives-
se tapando o muro e estivesse na brecha 
perante mim por esta terra, para que eu 
não a destruísse; mas a ninguém achei.” 
Ez 22.30. Justiça e juízo são a base do 
trono de Deus (Sl 97.2), porém ele tem 
um caráter bondoso, misericordioso 
e gracioso (Sl 145.9). Quando a Bíblia 
afirma que Deus procurou algum inter-
cessor “na brecha” para que um povo 
não sofresse as consequências de seu 
pecado, percebemos o quanto deixa-
mos a desejar no papel da intercessão. 
Note que Deus estava procurando “um 
homem” que estivesse intercedendo 
pela terra, isto é, buscava alguém com 
coração quebrantado o suficiente para 
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se colocar entre Ele e o povo.
Esta pessoa que intercede pelas ou-

tras precisa ter algumas características, 
sendo elas:

• Amor e compaixão - “Mas, sobretu-
do, tende ardente amor uns para com os 
outros, porque o amor cobrirá a multidão 
de pecados”,  1Pe 4.8.

• Sabedoria e discernimento - “Ora, 
o homem natural não compreende as 
coisas do Espírito de Deus, porque lhe pa-
recem loucura; e não pode entendê-las, 
porque elas se discernem espiritualmen-
te. Mas o que é espiritual discerne bem 
tudo, e ele de ninguém é discernido.” 1Co 
2.14,15.

• Autoridade e ousadia - “e demons-
trar a todos qual seja a dispensação do 
mistério, que, desde os séculos, esteve 

oculto em Deus, que tudo criou; para que, 
agora, pela igreja, a multiforme sabe-
doria de Deus seja conhecida dos princi-
pados e potestades nos céus, segundo o 
eterno propósito que fez em Cristo Jesus, 
nosso Senhor, no qual temos ousadia 
e acesso com confiança, pela nossa fé 
nele.” Ef 3.9-12.

A intercessão faz parte do ministério 
de todo cristão e precisa ser entendida 
como tal, cada um intercedendo pelo 
outro e entendendo seu papel no Reino 
de Deus. 

“Melhor é serem dois do que um, por-
que têm melhor paga do seu trabalho.

Porque, se um cair, o outro levanta o 
seu companheiro; mas ai do que estiver 
só; pois, caindo, não haverá outro que o 
levante”, Ec 4.9,10.


