
 

         

OS TRÊS NÍVEIS DE INTERCESSORES 
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Peter Wagner

1
 descreve três níveis de intercessores:  

Os intercessores nível 3 (I-3) são os muitos intercessores que todo pastor, 

missionário ou líder tem, comprometidos a orarem na medida que o alvo de 

intercessão vem a suas mentes, normalmente orando pelo menos uma vez por semana.  

O pastor, missionário ou líder, a sua vez, é comprometido a fornecer informações 

periódicas ou cartas de oração.  Existe um compromisso leve entre os dois.   

 

Intercessores nível 2 (I-2): 

 

1. Tem um chamado ou dom de intercessão e sentem uma ligação especial com a 

pessoa para quem intercedem. 

2. Oram diariamente para essa pessoa, ainda que pode ser simplesmente lembrar 

seus nomes em oração.   

3. Uma vez por semana, orem por essa pessoa de forma especial, através de pelo 

menos 15 minutos.  Prestem atenção ao que Deus pode dizer para eles quanto 

a essa pessoa. 

4. Quando essa pessoa tem eventos especiais de ministério ou viagens 

ministeriais, se dedicam a orar de forma especial, jejuando de alguma forma 

para essa pessoa um dia dessa semana especial.   

 

A pessoa que é o alvo de intercessão se compromete a passar informações 

específicas pelo menos uma vez por mês.  Isto é mais pessoal e específico do que uma 

carta de oração mensal para todo o mundo.  Normalmente será através de e-mail, 

podendo ser várias vezes por mês.  Se a pessoa se organizar bem e tiver acesso a e-

mail, comunicará com os intercessores nível 2 cada dia ou cada outro dia no meio 

desse período.  Se não tiver fácil acesso a e-mail na viagem, pode ser que ligue para 

um dos intercessores que anote tudo e o repasse por e-mail para os outros 

intercessores.   

 

Devido ao compromisso do I-2 orar e jejuar de forma especial num dia da semana 

nos períodos intensivos de ministério, o alvo é ter pelo menos sete I-2 para que um 
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esteja orando a cada dia da semana.  Ajuda se conseguir identificar qual dia da 

semana que cada um escolheu e então manter esse dia para futuros tempos intensivos.  

Fulano sempre orará na segunda-feira; Beltrano na terça-feira, etc.   

 

Um intercessor nível 1 é raro, um presente todo especial de Deus.  Crescem 

através de uma relação de I-2, se tornando mais e mais próximo à pessoa por quem 

ora.  Chegam ao ponto de ser parte significativa da equipe de ministério da pessoa ou 

pelo menos estar com a equipe em diversos momentos.  Ora com essa pessoa, 

possivelmente semanalmente e possivelmente viajam juntos ou andam juntos nos 

momentos de ministério mais intensivo.  Pode ser o elo de comunicação para a equipe 

de I-2s.  É normal para esta pessoa passar horas em orações a cada dia, orando por 

muitas pessoas, mas tendo uma ligação espiritual todo especial como escudeiro de 

uma pessoa principal.   

 

 

Mais informações: 

daniel.vargas@sepal.org.br                                 ilaene@sepal.org.br  
www.homensmentores.com.br                      www.mulheresmentoras.com.br  


