
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
SÉRIE: A ARMA DA ORAÇÃO

SEMANA 37: Intercedendo Pelos Outros
(baseado no cap. 2 do livro “A Vida de Oração de Jesus”)
Texto Básico: Lucas 22.31-32
 Satanás tentara engolir Pedro, mas 

Jesus orou para que a fé de Pedro não decaís-
se. Podemos saber que Jesus orou especifica-
mente para que Pedro não abandonasse sua 
fé completamente pela traição e para prevenir 
que ele caísse nas mãos de satanás após trair 
a Jesus. Jesus orou por todos os discípulos 
quando orou por Pedro, que era o represen-
tante dos discípulos. Por que Lucas relatou a 
oração de intercessão de Jesus por Pedro? Sua 
intenção era mostrar que ele não somente se 
levantou por causa da oração de Jesus, mas 
também se fortaleceu e suportou o grande 
trabalho de levantar os outros irmãos. Atra-
vés da oração de Jesus, Pedro se levantou no-
vamente da traição a Jesus, e, em Atos, é apre-
sentado como excelente apóstolo. Através da 
pregação dele, em um dia, três mil pessoas se 
arrependeram e receberam Jesus, o que abriu 
a porta de evangelização para os gentios. 

 Jesus orou intercedendo por Pedro 
quando ele o traiu, para ter tranquilidade. 
Quando Pedro negou três vezes a Jesus o pá-
tio do sumo sacerdote, Jesus olhou para Pe-
dro não com o rosto de repreensão, mas com 
amoroso sorriso (Lc. 22.61). O olhar de Jesus 
a Pedro era para ele lembrar da palavra do dia 
anterior. O que aprendemos com oração de 
intercessão de Jesus por Pedro?

 Primeiramente a oração de Jesus é 
muito estratégica. Orando por Pedro o be-
nefício da oração foi até todas as pessoas 
relacionadas com ele, exatamente esta era a 
oração de Jesus. A atenção de Jesus especial-
mente por Pedro era por causa do seu cará-
ter de ser um líder. Quando Jesus examinou 
detalhadamente, percebeu que se o treinasse 
bem, Pedro seria um bom líder. Em tudo ele 
queria estar na frente. Quando olhamos o 
relato do evangelho relacionado a Pedro, ve-
mos todo este lado, por isso o Senhor viu que 
quando ele fosse bem lapidado, iria fazer ou-
tros serem levantados firmes através da vida 
dele. O Senhor intercedeu em oração focado 

em Pedro visto que outros seriam influencia-
dos pelo estado de Pedro.

 Nós nesse ponto de vista, devemos 
orar com discernimento. Nós devemos orar 
por todos porque a Bíblia diz para orarmos 
por todos, especialmente pelos santos. Mas 
indo adiante, a pessoa que está em uma po-
sição que influencia muitas outras ou alguém 
que tem essa possibilidade, por estas pessoas 
devemos orar mais. A oração pelas autorida-
des do país deve ser entendida nesse contex-
to (1 Tm. 2.1-2). Paulo em suas cartas, pedia 
para que orassem por ele e seus cooperado-
res – Cl. 4.3; 1 Ts. 5.25. É um bom fenômeno 
que algumas igrejas mantêm a sala de oração 
de intercessão. Devemos orar pelos profes-
sores das escolas que vão educar os futuros 
líderes do país e da sociedade. Especialmente 
necessitamos orar pelos seminários onde se 
formarão pastores que vão ser responsáveis 
pelo futuro espiritual da nação. Se as igrejas 
orassem pelos seminários como oram para si 
o resultado seria surpreendente.

 Orar pelos outros é benéfico tam-
bém porque nos ajuda a superar o egoísmo 
e praticar a vontade agradável de Deus e traz 
benefício espiritual à oração. Vejo frequente-
mente que os crentes oram pelos filhos e ir-
mãos e não conseguem passar disso. Quando 
oramos a Deus, o que ele pede para orar, com 
certeza a operação tremenda de Deus vai 
acontecer.

Pense Nisso!

Perguntas para Reflexão
• Que outras pessoas “estratégicas” na igreja 

devem ser alvo de nossa oração?
• Você já parou para pensar que muitas 

pessoas que consideramos um estorvo ou 
inconvenientes podem ser pedras preciosas a 
serem lapidadas como Pedro?

Vem aí o Dia de Ação de Graças (28/11). 
Prepare seu grupo e traga sua doação!!!

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS


