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MINISTÉRIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE INTERCESSÃO

1.

INTRODUÇÃO

A inspiração para criação e expansão deste ministério veio sobretudo
por meio de oração. O Senhor, que sabe de todas as coisas, deu
direcionamento através da sua palavra:
✓ (Ezequiel 33,1-7) - Restauração de Israel "Nova missão do
profeta"
1 A palavra do Senhor veio a mim nestes termos: 2 ”Filho do homem,
fala a teus compatriotas e dize-lhes:Quando eu faço vir a espada contra um
país, a população desse país escolhe um dos homens da região e o coloca
como sentinela. 3 Ao ver a espada que vem contra o país, ele toca a trombeta
para advertir o povo. 4 Se alguém escutar o toque da trombeta mas não lhe
der atenção, e com isso for atingido pela espada, será responsável pela
própria morte. 5 Escutou o som da trombeta mas não deu atenção; é
responsável pela própria morte. Se tivesse dado atenção, teria escapado com
vida. 6 Se, porém, o sentinela vê a espada se aproximando e não toca a
trombeta, de modo que o povo não é advertido, e a espada vem e tira a vida
de algum deles, pedirei contas desta vida ao sentinela, mesmo que a pessoa
tenha morrido por própria culpa. 7 Quanto a ti, filho do homem, eu te coloquei
como sentinela para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de
minha boca, tu os advertirás de minha parte. (...)".
✓ Confirmação (Jeremias 4,5)
5 Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, falai e tocai trombeta
pelo país, gritai com força este apelo: “Vamos nos juntar e entrar em nossas
fortalezas!”.
Em (Amós 3,6-7) está escrito: 6 Quando tocam a trombeta na cidade,
o povo não se assusta? Vem uma desgraça à cidade, não foi Deus quem
mandou?. 7 O Senhor não faz coisa alguma sem revelar seus planos aos
profetas, seus servos.
Desde o antigo testamento, Deus vem buscando pessoas que se
coloquem na brecha entre o pecado e o seu povo. Conforme versículo 7,
rezamos por este povo com orações de intercessão para que no nome e no
sangue de Jesus o pecado, que já foi derrotado, não aprisione mais as
famílias.
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✓ Carisma
“Restauração das famílias pelo poder da oração de intercessão”.
Carisma da AMO (Associação Mães que Oram pelos Filhos)
Deus falou, de forma muito clara, sobre a necessidade de intercessores
"sentinelas" (atento aos sinais) reunidos em unidade de oração (cidades
fortificadas), para que na batalha espiritual seja destruída toda ação do mal
contra o carisma do movimento.
É nosso dever essa instrução e zelo para com o carisma, conforme nos
ensina o apóstolo Paulo (Efésios , 10-20).
O ministério de intercessão deve estar aberto ao Espírito Santo. Na
caminhada de oração, Deus capacita com dons as mães chamadas à esta
vocação, que estando em intimidade e conectadas com ele terão ouvidos no
céu e boca na terra.

2.

OBJETIVOS

➢
Leva diante do Senhor os fardos de algumas mães;
➢
Alerta e instrui sobre a necessidade de oração contínua no movimento
e na vida das famílias;
➢
Ora pelo grupo de mães antes e durante sua realização;
➢
Intercede por eventos e todas as ações que fazem o movimento
acontecer;
➢
Orienta as mães sobre como interceder em oração, bem como a forma
de proceder.

3.

COORDENAÇÃO E COMPETÊNCIA

3.1) Coordenação nacional e internacional de intercessão
➢
Pastoreia as coordenadoras estaduais de intercessão;
➢
Mantém unidade com a coordenadora geral nacional e internacional da
AMO – Angela Abdo e com as coordenadoras nacionais dos demais
ministérios;
➢
Mantém o movimento de mães alimentado com políticas, diretrizes,
cronogramas e orações de intercessão;
➢
Monta e disponibiliza todo o material de intercessão (formações,
orações, aconselhamentos, indicações literárias,...) para grupos de mães no
Brasil e no exterior através de redes sociais;
➢
Zela pela espiritualidade dos membros deste ministério na condução
das orações de intercessão e por todos os membros do movimento no Brasil
e no exterior;
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➢
➢

Executa todas as tarefas do grupo nacional de intercessão;
Participa dos encontros nacionais da AMO.

3.2) Coordenação estadual de intercessão – “Mãe sentinela”
➢
Permanece sempre em posição de sentinela, fazendo fluir de forma
clara e rápida toda a intercessão nos grupos dos estados, tendo contato direto
com as coordenadoras de intercessão dos grupos;
➢
Sua função principal é ser os “braços”, visando alcançar todos os
grupos espalhados pelo Brasil, sendo cada uma responsável pelo seu estado;
➢
Dão retorno ao ministério nacional de intercessão sobre os grupos que
precisam ser formados ou estão em dificuldade;
➢
Mantém a intercessão atuante, cobrindo seu estado com as orações
prescritas conforme planejamento;
➢
Pastoreia as coordenadoras de intercessão dos grupos;
➢
Cria e mantém grupo na rede social com as coordenadoras de
intercessão dos grupos;
➢
Trabalha em unidade com a coordenadora estadual, coordenadora
nacional de intercessão e coordenadora geral da AMO – Angela Abdo;
➢
Distribui material de intercessão para as coordenadoras de intercessão
dos grupos, logo após recebê-lo do ministério nacional;
➢
Orienta sobre como a intercessão deve ser feita e atende as dúvidas
das coordenadoras de intercessão dos grupos;
➢
Informa as coordenadoras de intercessão dos grupos sobre
atualizações dentro do ministério de intercessão;
➢
Zela pela espiritualidade das coordenadoras de intercessão dos grupos;
➢
Participa dos encontros estaduais e nacionais da AMO.

3.3) Coordenação de intercessão de grupo
➢
Coordena as atividades de intercessão do grupo de mães, seguindo as
diretrizes nacionais de intercessão no Movimento;
➢
Monta, em unidade com a coordenadora do grupo, a equipe de
intercessão no grupo (no mínimo duas mães. Pode chegar até 6, dependendo
do tamanho do grupo);
➢
Reuni-se semanalmente com as mães intercessoras;
➢
Participa ativamente do grupo de mães e atua em unidade com a
coordenadora do grupo;
➢
Pastoreia a equipe de intercessoras no grupo de mães;
➢
Zela pelo lado espiritual das intercessoras;
➢
Participa no dia do grupo de mães, ficando a postos com as servas do
grupo e atenta aos acontecimentos, buscando interceder nos momentos
necessários;
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➢
Conduz, providencia, orienta e/ou auxilia mães na condução dos terços
mariano e terço pelos filhos;
➢
Pede ao Senhor, em oração, a palavra do próximo grupo a ser
realizado. Em seguida pede a confirmação;
➢
Mantém a coordenadora do grupo e coordenadora estadual de
intercessão sempre informadas das necessidades de orações e das
inspirações e/ou revelações discernidas no poder do Espírito Santo;
➢
Ora, jejua (quando necessário) e se deixa sempre conduzir pelo Espírito
Santo de Deus;
➢
Participa dos encontros estaduais e diocesanos da AMO.

3.4) Intercessoras do grupo
➢
Intercede semanalmente pelo grupo de mães, em conjunto com as
demais intercessoras em local pré-estabelecido;
➢
Participa do grupo de mães toda semana, mantendo posição de
intercessão silenciosa;
➢
Partilha com as demais intercessoras e sua superior todas as
inspirações e/ou revelações discernidas no poder do Espírito Santo;
➢
Mantém vida de oração e jejum (se necessário);
➢
Participa das atividades de intercessão do grupo de mães, seguindo as
diretrizes nacionais de intercessão no Movimento;
➢
Mantém a coordenadora de intercessão do grupo sempre informada
das necessidades de oração e das inspirações e/ou revelações discernidas no
poder do Espírito Santo;
➢
Conduz, providencia, orienta e/ou auxilia mães na condução dos terços
mariano e terço pelos filhos.

4.

PERFIL – INTERCESSORA

➢
Cultiva vida de fé e oração;
➢
Possui prática de confissão;
➢
Possui e busca prática de oração e intimidade com Deus - Ora sempre
no Espírito e com a palavra de Deus (lectio divina), ora no poder do nome e
do sangue de Jesus;
➢
Busca a eucaristia sempre (se possível diária);
➢
Vive os sacramentos, inclusive o do matrimônio;
➢
Posiciona-se como mediadora;
➢
Colabora na construção de um muro espiritual de defesa por quem
intercede;
➢
Discrição;
➢
Obediência ao chamado;
➢
Humildade;
➢
Prudência ao falar;
➢
Busca viver as virtudes de Maria;
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➢
➢
➢
➢
➢

Usa a armadura de Deus (Efésios 6,10-20);
Conduz os fardos das mães para apresentá-los à Deus;
Pratica o silêncio para escuta ao Senhor em favor dos outros;
Persiste em oração diante da batalha;
Zela pelas coisas do Senhor.

5.

DIRETRIZES
E
ORIENTAÇÕES
MINISTÉRIO DE INTERCESSÃO

PARA

EXERCÍCIO

DO

5.1) O chamado do intercessor
À medida que o Movimento de mães caminha com a graça de Deus e
cumpre seu carisma, as mães deste ministério devem estar sempre prontas
a entrar na batalha e combater o bom combate (2Tim 4,7). Para isto precisam
estar atentas e posicionadas onde Deus chamar, munidas com orações e
abastecidas com espiritualidade profunda e disciplina.
Deus para realizar seu plano de salvação escolhe servas para
intecederem umas pelas outras, a fim de que encontrem libertação, cura e
transformação. Quando ele escolhe, ele capacita concedendo coragem,
persistência e ousadia para oração em nome de Jesus que já ofereceu aos
seus a vitória na cruz. Deus concede aos seus o livre arbítrio e derrama sua
infinita misericórdia sobre os que nele crêem.
A luta é constante contra forças espirituais do mal que já foram
derrotadas no calvário mas, que através de brechas deixadas pelo pecado,
tentam aprisionar os nossos filhos, as nossas famílias e a nós mesmos. Não
podemos deixar desguarnecido o que Deus colocou em nossas mãos (nossas
casas, nossas famílias, nosso chamado a orar como intercessoras e nossas
mães). Por isso o ministério de intercessão precisa se organizar à frente e
na retaguarda, munidos de orações no nome poderoso de Jesus, jejuns e
braços estendidos como Moisés (exemplo de intercessor no antigo
testamento).
A intercessão é o ministério de oração, compaixão e humildade. Pelo
mover do Espírito Santo, coloca-se diante de Deus em favor da dor do irmão,
de um acontecimento ou de uma situação. Entrega e confia no agir de Deus
pela força da oração. Joelhos no chão, braços para o alto e clamor no coração.
Convoca todas as mães a erguerem uma muralha de oração ao redor do
Movimento de mães que oram pelos filhos, de seus filhos, famílias e vidas.

5.2) Planejamento espiritual da intercessora
5.2.1) Pessoal
✓
➢

Espiritualidade diária
Receber o chamado no seu coração e renová-lo todos os dias;
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➢
Caminhar e crescer na presença de Deus, buscando a santidade;
➢
Ter o coração aberto e sempre disponível ao Espírito Santo;
➢
Estar praticando fielmente os sacramentos, terço ou rosário, adoração
ao Santíssimo, intimidade com a palavra, leitura orante, escuta ao Senhor e
devoção à Santíssima Virgem Maria;
➢
Ter profunda vida de oração, reservando todos os dias seu momento
de comunhão e intimidade com o Senhor;
➢
Pedir todos os dias os dons do Espírito Santo para seu ministério;
➢
Sentir amor e compaixão pelas mães;
➢
Estar sempre em oração, sendo agradecido ao Senhor por tudo;
➢
Diariamente praticar a eucaristia e o terço;
➢
Quem já reza o ROSÁRIO e outras orações particulares todos os dias,
deve continuar!
✓
Vivenciar as práticas “missão e espiritualidade” ao longo da
semana
Exercício da atividade de intercessão pelo Movimento baseada em seu
tripé: humildade, obediência e unidade. Essa missão é um chamado divino.
Jesus quando estava no meio de seus discípulos disse:
"Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor.
Mas, chamei-vos de amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu
Pai. (Jo15,15).
A mãe intecessora deve seguir o projeto amigo de Jesus (criado pelo
ministério de intercessão), que pontua o compromisso de práticas de oração
em todos os dias da semana, conforme descrito abaixo:
➢

Domingo
Oração do Magnificat e Santa Missa.

Segunda-feira
Leitura orante e meditação da palavra do Senhor (ver ensinamento
Escola de Nazaré). O que o Senhor quer falar comigo nesta semana?
➢

Terça-feira
Rezar o Rosário (mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Somente 3
mistérios).
Quem habitualmente já reza os 4 mistérios do Rosário: deverá
continuar!
➢

Quarta-feira
Praticar o silêncio por onde for (sem murmuração, reclamação,
ofensas...).
Como Santa Terezinha, que quando ferida por alguém entregava uma
"continha" do terço para Jesus. Ela andava com o terço no bolso. Façamos ao
menos esse dia como ela.
➢
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Rezar uma oração de louvor do saltério na palavra ou levantar um
louvor ao Senhor, sendo agradecida por todo esse dia.
➢

Quinta-feira
Fazer adoração a Jesus eucarístico na igreja.

Sexta-feira
Praticar um jejum por no mínimo 6 horas. Faça-o conforme seu
costume! Em conjunto com as orações é uma arma poderosa no mundo
espiritual.
➢

➢

Sábado
Passar 15 minutos ou mais, em oração com Maria!

Considerações:
A Confissão deve ser feita ao menos uma vez por mês;
Essa “missão e espiritualidade” sofrerá sempre alterações com o
objetivo de crescimento espiritual. As atualizações serão informadas pelas
redes sociais.
➢

5.2.2) Meta espiritual
Humildade
"Nada façais por espírito de partido ou de van glória, mas que a
humildade, vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos." (Fil
2,3)
“Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se
de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.”
(Col3,12)
➢

Obediência
"Em obediência, à verdade, tendes purificado vossas almas para
praticardes um amor fraterno sincero. Amai-vos, pois uns aos outros,
ardentemente e do fundo do coração." (1Ped 1,22)
➢

Unidade
"Sede solícitos em conservar a unidade do espírito no vínculo da paz.
Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamado pela vossa
vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé é um só batismo."
(Efe 4, 3-5)
➢

5.2.3) Crescimento espiritual
✓ Leituras
➢
Leituras em livros específicos que ajudem a aumentar o conhecimento
sobre seu ministério, sobretudo em relação ao Espírito Santo;
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➢
Leitura de livros relacionados à fé católica, catecismo, documentos da
igreja, santa missa e a grande intercessora Maria Santíssima;
➢
Estudo das formações fornecidas pela Escola de Nazaré (ler pelo menos
uma por mês).
✓ Ferramentas
Terço mariano, terço pelos filhos e outros pertencentes à fé católica;
Bíblia católica;
Todo material produzido pela Escola de Nazaré;
Materiais litúrgicos em missas celebrativas e na adoração;
Livros relacionados a fé católica. Sugestões:
- Livros da coordenadora geral da AMO - Angela Abdo;
- 30 minutos para mudar o seu dia - Márcio Mendes;
- Livros dos autores Felipe Aquino e Pe. Paulo Ricardo;
- Livros dos autores Scott Hahn (Salve Santa Rainha) e São Luiz de
Montfort (O segredo de Maria);
- A Santa Missa Explicada (AMO);
- A Cura pela Missa (Robert Degrandis);
- Etc...
➢
Santa missa – testemunho de Catalina.

➢
➢
➢
➢
➢

5.3) Formações e oficinas de intercessão fornecidas pela AMO
➢
Participar
das
oficinas
organizadas
pelos
ministérios
nacional/internacional e estadual de intercessão;
➢
As oficinas ocorrem em locais pré-definidos e visam vivência conjunta
das diretrizes do ministério de intercessão, de modo a praticar e esclarecer
dúvidas em relação às mesmas;
➢
Serão montadas e divulgadas pela coordenação estadual de
intercessão (sob orientação do ministério nacional de intercessão).

6.

INTERCESSÃO – GRUPO DE MÃES

6.1) Criação da equipe de intercessão
A Coordenadora do grupo e as mães do grupo de apoio devem, em
oração, indicar dentre as pessoas que tenham vida de oração, perfil definido
pelo Movimento e desejem ter caminhada na intercessão, a coordenadora de
intercessão do grupo e as demais integrantes de sua equipe.
A intercessão se reúne e faz o discernimento da mãe sugerida, levando
o nome dela ao Santíssimo e, em oração, pede ao Senhor a confirmação ou
não. Ele dará a resposta na palavra.
Assim deve ser feito com todos os nomes a serem escolhidos, em
qualquer período.
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Comunicar a mãe, seu ingresso como membro do ministério de
intercessão. Como sugestão, passar a palavra discernida por escrito, pela sua
importância, pois se trata de um “envio” que o Senhor fez (pode ser um
cartão).
Em relação as mães que não foram confirmadas pela palavra: Silenciar!
Evitar constrangimentos e possíveis afastamentos do grupo por esse motivo.
A coordenadora de intercessão escolhida reporta-se hierarquicamente
à coordenadora de grupo e funcionalmente (assuntos sobre intercessão) à
coordenadora estadual de Intercessão.
O grupo não pode ter menos de duas intercessoras, sendo o ideal três
ou mais, dependendo do tamanho do grupo.
Toda intercessora que solicitar desligamento ou necessitar de
afastamento por período significativo, por qualquer motivo, só poderá
reingressar na intercessão SE FOR NOVAMENTE DISCERNIDA. Não se pode
deixar as portas abertas para as pessoas entrarem e saírem quando
quiserem. É um chamado divino!

6.2) Organização
➢
Reunir-se semanalmente durante uma hora, na igreja, para interceder
pelo grupo. Nunca fazer esta reunião em casa!;
➢
Ter um dia específico, sempre antes do dia do próximo grupo. Diante
da impossibilidade, fazer até uma hora antes de acontecer o grupo;
➢
Devem ser feitas pela coordenadora de Intercessão e sua equipe (mães
intercessoras). Não é o momento de as mães do grupo de forma geral
participarem. A coordenadora do grupo de mães pode participar, sempre que
necessário.

6.3) Funcionamento: Roteiro semanal
6.3.1 - Oração em frente ao Santíssimo
➢
Entregar as vidas das mães da equipe de intercessão, a vinda do
Espírito Santo e o perdão;
➢
Louvar e agradecer pelo grupo anterior;
➢
Entregar súplicas das mães mais urgentes;
➢
Entregar o próximo grupo (pedindo unção e proteção);
➢
Orar pela coordenadora do grupo, membros do grupo e ministérios
(música, acolhida, outros);
➢
Orar pelo Movimento de mães, incluindo principalmente toda sua
direção e coordenadação (*);
➢
Estar atentas às moções do Espírito Santo;
➢
Ouvir o que o Senhor tem a falar (momento de escuta);
➢
Pedir a palavra para o próximo grupo e o discernimento da mesma;
➢
Outras necessidades conforme realidade de cada grupo;
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➢

Rezar o terço da Misericórdia.

(*)
Quando a intercessão se reúne para interceder pelo seu grupo, essa
oração tem de se estender para todo o Movimento de mães, pois é a oração
de cada grupo que vai enviar combustível para manter acesa a chama que
Deus mesmo acendeu, chama que é o Movimento de mães que oram pelos
filhos.
Quando rezamos pelo Movimento, estamos rezando antes por um
querer de Deus. É sério, é compromisso, é responsabilidade!
6.3.2 - Diante do Altar do Senhor (Igreja)
➢
Orar na bíblia: Efésios (6, 10-20), Salmo 90 (b. Ave Maria), Salmo 91
(b. CNBB), Magnificat (Lc 1, 46-56);
➢
Oração de São Miguel Arcanjo;
➢
Oração espontânea, entregando todos os pedidos da cestinha e os que
estão no coração;
➢
Oração de purificação (anexos e livro de orações do AMO);
➢
Pedir no final para que o Senhor venha revestir com seu sangue cada
membro da equipe que esteve intercedendo e suas famílias, protegendo de
contaminações, se houver;
➢
Pai-Nosso e Ave-Maria;
➢
Oração de São Bento.
6.3.3- Espaço fora da Igreja
➢
➢

Queima dos pedidos;
Oração contra todos os males (anexo ou n.63 - Secretaria Rafael).

6.4) Funcionamento: Dia de grupo
➢
A intercessão se reúne no Santíssimo para oração, meia hora antes do
grupo de mães ter início;
➢
Intercessão sentinela durante o grupo;
➢
Após o grupo : Intercessão se reúne novamente no Santíssimo fazendo
oração de descontaminação.

7.

INTERCESSÃO - ENCONTROS DIOCESANOS E ESTADUAIS

➢
Responsabilidade do ministério estadual de intercessão;
➢
A coordenadora estadual deve requisitar o roteiro de oraçâo ao
ministério de Intercessão;
➢
Participar da equipe de montagem do encontro estadual discernindo o
tema, os textos bíblicos das pregações e distribuição dos pregadores e/ou
instrutores dentro desse tema;
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➢
Utilizará o modelo de roteiro padrão, acrescentando orações conforme
comemorações litúrgicas da igreja e principalmente em oração com o
direcionamento do Espírito Santo;
➢
Direcionar orações de intercessão para fortalecimento espiritual do
tema discernido;
➢
O material será encaminhado pela coordenadora estadual (ou estadual
de intercessão)visando multiplicação em seu estado através das redes
sociais;
➢
Público-alvo: todos os integrantes do Movimento do estado.

8.

INTERCESSÃO
ANUAL
COORDENADORAS - ES)

(ENCONTRO

NACIONAL

DE

➢
Reponsabilidade do ministério nacional de intercessão, que atuará em
conjunto com o ministério de intercessão do estado do ES (sede do encontro);
➢
Montar o roteiro para orações de intercessão, buscando fortalecer o
foco da formação e o tripé de sustentação da AMO: humildade, obediência e
unidade;
➢
Providenciar intercessão no local, com exposição do Santíssimo
durante todo o encontro, conforme orientação descrita nesse manual;
➢
Orientar e distribuir o roteiro para toda a coordenação por meio das
coordenadoras estaduais ou ministério estadual de intercessão;
➢
Fará toda a distribuição on-line e/ou in loco, orientando e
acompanhando se está sendo cumprido;
➢
Público-alvo: todas as coordenadoras, apoio de grupos e intercessores.

9.

INTERCESSÃO - ENCONTRO NACIONAL DO MOVIMENTO DE
MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS (CANÇÃO NOVA)

➢
Responsabilidade do ministério nacional de intercessão;
➢
Elaborar o roteiro de oração de intercessão conforme tema discernido
para o encontro;
➢
Distribuir o roteiro para toda a AMO por meio das coordenadoras
estaduais e estaduais de intercessão;
➢
Público-alvo: todos os membros do Movimento. Fica à critério das
coordenadoras extender aos grupos de mães.

10.

INTERCESSÃO - MOBILIZAÇÕES EVENTUAIS

➢
Considera-se mobilizações eventuais: encontros, reuniões, viagens do
diretor espiritual e coordenadora nacional, missões, ações, situações
defendidas pela igreja, eventos patrocinados pela AMO...);
➢
Responsabilidade do ministério nacional de intercessão (como
orientador);
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➢
O ministério nacional de intercessão deve acompanhar os calendários
de evento ou providenciar eventos conforme demanda;
➢
Elaborar os cronogramas ou roteiros de intercessão buscando, na
oração e escuta ao Senhor, o que deve ser orado e sugerido;
➢
Público-alvo: toda a AMO.

11.

INTERCESSÃO – EXPOSIÇÃO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

11.1) Utilização
➢
Utilizado em encontros nacionais, estaduais, diocesanos, nacional de
coordenadoras e eventos especiais.

11.2) Preparo e estrutura da intercessão
➢
A coordenadora estadual solicita providências à coordenadora estadual
de intercessão (sentinelas de seu estado) e esta comunica ao ministério de
intercessão do grupo;
➢
Buscar autorização do pároco da região para exposição do Santíssimo
Sacramento no dia do evento;
➢
Providenciar com as pessoas responsáveis, a hóstia que será
consagrada para ser colocada no ostensório;
➢
Providenciar um ministro da sagrada comunhão (se não houver mães
ministras no grupo) para, no dia, manusear e transladar a hóstia Consagrada
com JESUS EUCARÍSTICO, conforme orienta nossa igreja, tendo cuidado,
respeito e zelo;
➢
Providenciar o local onde será feita a intercessão, normalmente é no
mesmo local do evento. Pode ser na sala do Santíssimo da igreja. Identificar
a sala com o nome (INTERCESSÃO);
➢
No local, deverá ter uma mesa firme, forrada adequadamente com
toalha de preferência branca, onde será colocado o ostensório com JESUS
EUCARÍSTICO, sempre sobre um corporal. Todo manuseio e orientação serão
realizados por um ministro da eucaristia;
➢
Colocar dois castiçais com velas, cada uma de um lado do ostensório.
Acendê-las quando JESUS estiver presente;
➢
Arranjo de flores naturais deverá compor os pés da mesa;
➢
Na sala deverá ter um tapete central para se ajoelhar, ou deitar como
reverência, almofadas para apoio, um sofá ou cadeiras (3 a 4) para os
intercessores;
➢
Deverá ser uma sala apresentável, pois JESUS estará ali presente
enquanto durar o encontro. Evitar barulho e local de passagem.
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11.3) Conduta durante a intercessão
➢
Escolher os intercessores responsáveis pela intercessão do encontro ou
evento;
➢
Fazer escala de revezamento entre os intercessores escolhidos;
➢
Permanecer sempre alguém na sala em oração, pois JESUS
EUCARÍSTICO nunca poderá ficar sozinho e nem sem velas acesas;
➢
Os intercessores podem participar do evento quando estiverem fora de
seu horário de escala;
➢
Interceder em um evento ou encontro não é orar para a sua vida
pessoal. O momento é interceder por ele e pelas mães;
➢
Nos momentos de adoração e da santa missa, a intercessão é
encerrada, só retornando se o evento ainda não tiver acabado;
➢
Caso haja adoração, ministros da sagrada comunhão ou intercessoras
da sala participam da procissão para levarem as velas com o celebrante que
translada JESUS;
➢
Pedir aos intercessores para levarem a bíblia e o terço. Ter discrição
ao se vestir. Nada de decotes, transparência e outras formas que não sejam
adequadas para o momento;
➢
A sala permanece fechada, não podendo haver muitas interrupções,
como, por exemplo, o entra e sai, respeitando esse momento oracional na
presença do Senhor.

11.4) Funcionamento
➢
Iniciar invocando a Santíssima Trindade, pedindo também a presença
de Maria Santíssima e todos os anjos;
➢
Iniciar a intercessão, glorificando, exaltando e reconhecendo a
soberania, o poder e a majestade de Deus todo-poderoso;
➢
Esvaziar-se e pedir o Espírito Santo, para que ele use os chamados
como canal de graça;
➢
Entregar todo o encontro/evento, pedindo a proteção do Senhor;
➢
Pedir que o Senhor derrame todas as benções que ele já preparou para
aquelas mães;
➢
Pedir ao Espírito Santo para tocar os ouvidos, o coração de cada mãe
presente, para que elas possam transbordar o amor de Jesus em suas casas;
➢
Cantar músicas de adoração e louvor para o Senhor;
➢
Orar conforme o Espírito Santo inspirar. Orar com poder e fé;
➢
Anotar e entregar as inspirações, confirmadas pela palavra de Deus
(bíblia) e discernidas entre os intercessores, para a coordenadora (se achar
necessário);
➢
Entregar todos os pregadores, as viagens para locomoção de todas as
mães, o ministério de música, as equipes de serviços e outros;
➢
Orar pelos pregadores quando estes adentrarem a sala de intercessão
e durante sua pregação. Anotar as palavras que o Senhor der durante a
pregação. Entregá-las à coordenadora da intercessão;
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➢
Ser humilde, simples e dependente do Senhor. Mas corajoso e
destemido para se posicionar em oração de combate, no nome e no sangue
poderoso de JESUS, sempre que necessário;
➢
Fazer momentos de silêncio para escutar o Senhor e o que move o
coração dele. Deus quer sempre nos falar;
➢
Anotar todas as inspirações do Espírito Santo e partilhar com as demais
intercessoras, pedindo ao Senhor o dom da sabedoria e do discernimento;
➢
Ser agradecido a Deus por tudo, por aquele momento, pelas mães,
pelos chamados, pelas bênçãos que serão derramadas, etc.;
➢
A intercessão é somente para o encontro ou evento, não deve ser para
atendimento das mães, só em casos especiais;
➢
Fazer a oração de purificação (livro de oração da AMO) e clamar o
SANGUE DE JESUS sobre você e sua Família.

11.5) Orientações finais
➢
Somente poderá ser feira a intercessão com a exposição do Santíssimo
Sacramento se as regras acima descritas forem totalmente obedecidas;
➢
Deve-se ter zelo com as coisas do Senhor e principalmente respeito e
reverência na sua presença eucarística.

12.

INTERCESSÃO - ORGANIZAÇÃO DE MOMENTOS LITÚRGICOS
(DENTRO E FORA DA IGREJA)

➢
A coordenadora comunica à sua equipe de intercessão a realização da
missa e o local;
➢
Informar-se com o pároco se a missa será comum ou solene, leitura
do dia ou especial, necessidade de acólhitos e outros;
➢
Providenciar a mesa (altar), mesa da credência, ambão, cadeiras, etc.;
➢
Providenciar ministros da sagrada comunhão, leitores e animadores;
➢
Providenciar as preces, voltadas para as mães e para o Movimento, e
as do dia;
➢
Providenciar na igreja, todo material litúrgico para ser usado na missa,
tais como toalhas, castiçais com velas, missal, lecionário, alfaias, hóstias,
cálices, âmbulas, vinho, patena e outros;
➢
Fazer o transporte do material, com zelo e conforme orientações da
Igreja;
➢
Arrumar adequadamente o espaço da missa com os ministros de
eucaristia;
➢
Providenciar pantocratas, flores, crucifixo para o altar;
➢
Trabalhar em unidade com os ministros da sagrada comunhão e da
palavra para providenciar leituras do lecionário, missal e distribuição dos
ministros e bandeirinhas;
➢
Providenciar os recipientes para a coleta, na hora das ofertas;
➢
Recolher, transportar e guardar todo o material utilizado, com zelo e
segurança;
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➢
A atitude de um intercessor deve ser:“Que eu cumpra a Tua vontade.
Meu Deus, é isto que desejo, tua lei está no fundo do meu coração” (Salmo
40,7-8).

13.

MENSAGEM FINAL

Mãe Intercessora, que através de sua busca incessante da graça
santificadora do Espírito Santo seu coração se alargue, e que o amor e a
misericórdia de Deus possam se fazer presentes na vida de outras mães do
Movimento.
Como diz São Paulo em (Ef 3,16-17 e 4,13): “Que o Pai vos conceda,
segundo as riquezas de sua glória, que sejais poderosamente fortalecidos
pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos
corações, arraigados e fundados no amor (...), até atingir o estado do homem
perfeito, à medida da estatura completa de Cristo”.
Sendo Intercessoras, mães, mulheres, filhas e irmãs, não importa, pois
nosso caminho é buscar a santidade e nossa medida é Cristo, nosso senhor
e salvador.
A Paz!
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