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   Introdução: Na semana passada, nós aprendemos que Deus está à procura de: 
Verdadeiros Adoradores, de Frutos e de Fiéis na terra. Mas existem ainda outros 
que Deus está à procura. Hoje nós vamos conhece-los e quem sabe até poderemos 
encontra-los para Deus.  
Quem são os que Deus procura hoje? 
1º Deus procura os que se esconderam Dele – Leia (Gn 3: 8-10) O homem se 

afastou de Deus, escondendo-se como Adão entre as árvores da terra. O homem 

deixou-se desviar pelo inimigo de Deus (Gn 3:13). Satanás o enganou, persuadindo-

o de que ele próprio era deus, e de que, como Deus, podia conhecer o bem e o 

mal, governando o mundo a seu livre arbítrio, sem obrigação de ter em conta a 

vontade divina (Gn. 3:5). Muitos hoje vivem em fuga de Deus, escondidos no 

trabalho, nos estudos, no lazer, etc. todas essas coisas são boas assim como as 

arvores que Deus plantou no Jardim (Gn. 2:8-9) para que fossem mantimentos para 

o homem. Mas essas coisas não são Deus! Porem muitos as tem feito deuses em 

suas vidas. Você tem usado as ocupações para não estar na Igreja? Você acredita 

que não precisa estar na igreja para ter comunhão com Deus? (Leia Mt.18:20) 

2° Deus procura Intercessores - Ezequiel 22:30 - E busquei dentre eles um homem 

que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, 

para que eu não a destruísse; porém a ninguém achei. Ainda hoje Deus procura 

intercessores. A origem da palavra Interceder é do Latim, que é intercedere, que 

significa: intervir e estar entre algo ou alguém. Qual a qualidade do intercessor? 

Ele possui intimidades com ambos os lados. Sabemos que diante de Deus, nós 

temos dois intercessores o primeiro é Jesus (Leia - Hb.7:25) o segundo é o Espirito 

Santo (Lei - Rm.8:26). Mas para que serviria a intercessão de um homem, diante 

da poderosa intercessão já existente? Nos dois textos sobre a intercessão de Jesus 

e do Espírito Santo. Revelam o propósito da intercessão de cada um. Jesus 

intercede por aqueles que se achegam a Deus. O Espirito Santo nos ajuda nas 

nossas fraquezas. Mas que pode interceder pela terra? Os homens que habitam 

nela. Você é fruto da intercessão de alguém por sua vida. Você está intercedendo 

por alguém? 

3º Deus procura trabalhadores – (Leia Mt. 9:37-38) – Muitos acham que já existem 

muitos trabalhadores fazendo a obra de Deus. Mas a verdade é que precisamos de 

muito mais. A Seara é grande! Precisamos de mais Anfitriões, Lideres, Secretários 

e Barnabés. Que possam auxiliar na colheita que Deus tem nesta cidade. Você 

deseja se dispor a ser um desses trabalhadores? 

Conclusão: Deus está  à procura dos perdidos, ou daqueles que tem fugido de sua 

presença por vergonha e engano do pecado. Para encontra-los Ele precisa de 

intercessores que não somente se disponham a orar. Mas também em trabalhar 

para que esses perdidos sejam encontrados.  (Lei Isaias 6:8) 

 

 

 

 

Quebra gelo: Esconda 3 

brindes e faça o grupo 

procura. Individualmente 

coloque os nomes: 

Escondidos, intercessores e 

trabalhadores. 

Perguntas para 

compartilhar: 

1º Você se viu em algum 

momento dessa carta? 

2º O que você possui 

algum chamado de Deus? 

3º O que você aprendeu 

hoje? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e País. 

RETIRO DOS CORAJOSOS 

SETEMBRO 27, 28 E 29 
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