300 HORAS DE INTERCESSÃO - ATÉ QUE DO ALTO SEJAIS REVESTIDOS DE PODER (Lucas 24:49)
Olá querido intercessor (a) e adorador (a)
Fomos escolhidos por Deus para vivermos nesse tempo e nessa estação! Aleluia.
E ao nos separar para esse tempo Ele também nos deu toda a provisão de que necessitamos para vivermos o Seu
propósito.
Terminamos às 450 horas de intercessão e grandes coisas o Senhor fez. Fomos ministrados, renovados e fortalecidos,
mas o Senhor sempre tem uma medida a mais.
E como Ele falou aos discípulos em Lucas 24:49 - E eis que, eu envio sobre vós a promessa de meu Pai; mas ficai na
cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Esse é um texto em que podemos grifar três mensagens:
1. Havia uma promessa de Deus para eles,
2. Eles deveriam aguardar em Jerusalém
3. Eles seriam revestidos pelo poder do Espírito Santo.
O propósito das 300 horas é rever nosso coração para sermos revestidos pelo Espírito do Senhor para o que está por vir.
O mundo parou. Todos estão em casa aguardando e somos nós que escolhemos como será essa espera: com tristeza,
angústia, murmuração, depressão ou com esperança, fé e convicção de que o Senhor tem algo muito maior a fazer em
nós e através de nós.
Serão 14 dias. Iniciaremos no dia 19/05 (terça feira) às 18:00 horas e encerraremos no dia 01/06 (Segunda feira) às 18:00
horas. Nesse tempo você vai separar 30 minutos para orar, adorar, proclamar a Palavra e ser fortalecido (a) no Senhor.
Faça sua inscrição no site www.acaobrasil.net e acompanhe todos os dias as nossas lives. Teremos muitos convidados
que estarão conosco orando, adorando e ministrando uma palavra de Deus aos nossos corações.
Pare para falar com Ele, mas também para ouvir o que Ele tem a dizer. Registre em seu caderno de oração. Vá além das
palavras que são sugeridas.
Eu não sei em que nível de relacionamento você tem com o Senhor. Mas de uma coisa eu tenho certeza: sempre temos
um romper, um percurso a caminhar em conhecê-lo e em ser revestido pelo Espirito de Deus para as próximas etapas ou
anos que viveremos aqui na terra.
Mergulhe profundamente nesse propósito.
Eu oro para que você tenha fome e sede de maior intimidade e conhecimento de Deus através do Espírito Santo.
Que você experimente de momentos gloriosos com o Senhor Jesus.
Para a glória do Nome de Jesus,

Pra. Ezenete Rodrigues.

ROTEIRO DE TEXTOS PARA AS 300 HORAS DE INTERCESSÃO
E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais
revestidos de poder. (Lucas 24:49)
Preste atenção a essas duas palavras:
Revestido: um dos significados é Recobrir, ser adornado, coberto.
Poder: ser capacitado, ter autoridade para...
Nesses 13 dias orarmos para que o Espirito Santo nos leve à profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus através
da Palavra, da Intercessão e do agir do Senhor em nossas vidas.
1º dia - 19/05 – Revestidos para o quebrantamento que ainda não experimentamos.
Peça ao Espírito Santo de Deus para mostrar e trazer luz ao seu coração, sobre aquilo que você não consegue
perceber: pensamentos, atitudes, comportamentos que te incomodam (ou até ações que você mesmo não
percebe) e que precisam ser transformados através do ARREPENDIMENTO E DO QUEBRANTAMENTO.
Todavia, digo-vos a verdade: Convém-vos que eu vá; porque se eu não for, o Consolador não virá a vós; mas, se eu for ,
eu vo-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo; do pecado, porque eles
não creem em mim; da justiça, porque eu vou para meu Pai, e vós não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste
mundo já está julgado. (João 16:7-11)
Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim
poderosas em Deus para destruição das fortalezas; Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o
conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo; E estando prontos para vingar toda a
desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. (2 Coríntios 10:3-6)
2º dia- 20/05 – Revestidos pelo Espírito para agradarmos o Senhor através da SANTIFICAÇÃO
O desejo e o propósito de Deus para nossas vidas é sermos santos e separados para Ele para que possamos também
experimentar de todas as bênçãos que Ele tem reservado para nós. Que possamos desejar alegrar o coração do Senhor
permitindo que o Espírito Santo nos limpe, transforme e santifique em todas as áreas da nossa vida. Prepare-se para um
tempo de renúncias.
Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio
para a salvação, em santificação do Espírito, e fé da verdade; (2 Tessalonicenses 2:13)
Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a
santificação no temor de Deus. (2 Coríntios 7:1)

3ª dia – 21/05 – Revestidos pelo Espírito do Senhor para conhece-lo, aquietar-se em sua presença e Ser guiado
por Ele. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, (Isaías 11:2a)
Para conhecer alguém profundamente é necessário ter um relacionamento mais próximo e intimo. Desafie-se a conhecer
mais sobre o Espírito Santo de Deus. Ele é como uma pomba – representado por um animal tão frágil, mas ao mesmo
tempo como um fogo que reveste e fortalece de força, como fez com Davi.

E, logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos
céus, que dizia: Tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. (Marcos
1:10-12)
Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das cervas, e põe-me nas minhas
alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre.
(Salmos 18:32-34)
4º dia – 22/05- Revestidos pelo Espírito do Senhor para ter SABEDORIA.
Busque além da Sabedoria do Alto, a sabedoria para se mover nos lugares onde o Espírito do Senhor te enviará é
necessário buscar através da direção do Senhor, a excelência, a criatividade para acessar o Projeto que Deus deseja
realizar através da sua vida.
E o rei falou com eles; entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias; portanto
ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou,
os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. (Daniel 1:19,20)
Para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência,
para conhecimento do mistério de Deus e Pai, e de Cristo, Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e
da ciência. (Colossenses 2:2,3)

5º dia –23/05- Revestidos pelo Espírito do Senhor para ter ENTENDIMENTO
Somos filhos do Deus que com sabedoria e entendimento criou todas as coisas e disponibilizou a todos que desejam
conhece-las. Peça ao Espírito Santo de Deus para abrir os olhos do seu entendimento, para que você veja além das
cirucunstâncias.
Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento .(I Coríntios
14:20)
Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento; cantarei com o espírito, mas também
cantarei com o entendimento. (1 Coríntios 14:15)
Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de
revelação; Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua
vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos; E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre
nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os
mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome
que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro; E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as
coisas o constituiu como cabeça da igreja, Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. (Efésios
1:17-23)

6º dia- 24/05- Revestidos pelo Espírito Santo para o se mover com graça através do CONSELHO
Jesus é chamado de MARAVILHOSO CONSELHEIRO. Precisamos buscar a direção, as estratégias para os últimos dias,
para as situações que nos cercam e somente o Espírito do Senhor é quem pode nos capacitar. Aprofunde-se em ouvi-lo e
aprender o que Ele deseja te ensinar. São novas instruções que Ele quer compartilhar conosco.
Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. (Provérbios 8:12)
Com conselhos prudentes tu farás a guerra; e há vitória na multidão dos conselheiros. (Provérbios 24:6)

Ó Senhor, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei, e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas; os teus conselhos antigos
são verdade e firmeza. (Isaías 25:1)

7º dia – 25/05- Revestidos pelo Espírito do Senhor de FORTALEZA e força.
O Espírito de Deus tem poder para nos revestir de força física, emocional e espiritual, porque Ele é pleno. Precisamos
desse revestimento para suportar as provações, perseverar na obra do Senhor e ser capacitado no espirito através das
circunstâncias.
Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. (2 Timóteo 1:7)
Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, e longanimidade com alegria;
(Colossenses 1:11)

8º dia- 26/05 – Revestidos pelo Espírito do Senhor para o CONHECIMENTO.
Não podemos nos sentir satisfeitos com tudo que já aprendemos acerca do Senhor Jesus e Sua Palavra. Há um percurso
para crescermos na graça e no conhecimento, para que não sejamos enganados, e nem tenhamos nossa mente
cauterizada. O Senhor deseja que nós, seus filhos, acessemos níveis cada vez mais profundos do CONHECIMENTO DE
DEUS
Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura
completa de Cristo, (Efésios 4:13)
Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício; e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. (Oséias
6:6)
E ele muda os tempos e as estações; ele remove os reis e estabelece os reis; ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento
aos entendidos. (Daniel 2:21)

9º dia – 27/05 Revestidos pelo Espírito para o TEMOR DO SENHOR.
O Espírito de Deus nos ensina a temer a Deus e não aos homens. Ele nos ensina a verdadeira sabedoria que é caminhar
apenas debaixo da direção do Senhor e a fazer escolhas pautadas em sua palavra. Grandes bênçãos colheremos quando
fazemos escolhas fundamentadas no Temor do Senhor.
Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai; e seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. (Isaías 8:13)
E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento; e o temor do Senhor será o
seu tesouro. (Isaías 33:6)
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; bom entendimento têm todos os que cumprem os seus mandamentos; o
seu louvor permanece para sempre. (Salmos 111:10)

10º dia- 28/05- Revestidos para manifestarmos o FRUTO DO ESPÍRITO.
Quando nos permitirmos ser guiados pelo Espírito do Senhor será natural manifestarmos também o fruto do Espírito e
repudiarmos as obras da carne, da velha natureza. Peça ao Espírito Santo para te mostrar quais são os vestígios da velha
natureza que ainda te impedem de desfrutar de um relacionamento harmonioso e saudável com Deus e com o próximo.

Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são:
adultério, fornicação, impureza, lascívia, Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões,
heresias, Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já
antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra
estas coisas não há lei. (Gálatas 5:18-23)

11º dia- 29/05- Revestidos pelo Espírito com dons para edificação do Corpo de Cristo.
Deus nos criou com propósito e com dons e é através do relacionamento com o Espírito de Deus que nos conhece, é que
podemos ter acesso a todo o potencial que o Pai depositou dentro de nós. Talvez você tenha dons que nem conhece ou
saiba. Vale a pena buscar!
Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. (1 Pedro
4:10)
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da
sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo
mesmo Espírito, os dons de curar; E a outro a operação de maravilhas; e a outro a profecia; e a outro o dom de discernir
os espíritos; e a outro a variedade de línguas; e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera
todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. (1 Coríntios 12:7-11)

12º dia - 30/05- Revestidos pelo Espírito para cumprir o chamado.
Temos acesso ao mesmo Espírito que revestiu o Senhor Jesus para cumprir seu propósito aqui na terra de pregar o Reino
de Deus, salvar, libertar, curar e manifestar a glória de Deus. Precisamos desejar ardentemente esse revestimento para
avançarmos.
O Espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, para pregar boas novas aos mansos; envioume a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos;
A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os tristes; A ordenar acerca
dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de
espírito angustiado; a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado.
E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades
assoladas, destruídas de geração em geração. (Isaías 61:1-4)

13º dia- 31/05- Revestidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus.
Quando não somos guiados pelo Espírito de Deus, com certeza seremos influenciados por outro tipo de espírito que quer
nos afastar do Caminho. É uma trajetória de provação, perseverança para não cairmos em tentação. Precisamos nos
render e permitir que o Espírito de Deus tire de nós a velha armadura, o odre velha, a estrutura religiosa que nos impede
de depender e viver a vida de Deus para nós. Busque o revestimento do odre novo, para receber vinho novo para um
tempo novo.
E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disselhe: Rabi, bem sabemos que és Mestre, vindo de Deus; porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não
for com ele. Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode

ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar
no ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e
do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito.
Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo.
O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai; assim é todo aquele que
é nascido do Espírito. (João 3:1-8)
Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que
há contenda, mas enchei-vos do Espírito; Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais; cantando e
salmodiando ao Senhor no vosso coração; Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor
Jesus Cristo; Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. (Efésios 5:17-21)
Cremos que: Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do
homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito
penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. (1 Coríntios 2:9,10)

14º dia – 01/06 - Permaneça REVESTINDO-SE TODOS OS DIAS da armadura de Deus para que possais estar firmes
contra as astutas ciladas do inimigo.
Não podemos nem um dia sequer, deixar de nos revestir da armadura do Senhor, pois em todo tempo somos desafiados
em nosso dia a dia, a enfrentarmos situações que podem afetar nosso físico, nossas emoções ou até mesmo tentar abalar
a nossa fé.
Como está escrito em Efésios 6:10-18
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os
príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça;
E calçados os pés na preparação do evangelho da paz;
Tomando, sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus;
Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica
por todos os santos.
Clamamos para que não sejamos os mesmos após essas 300 horas de Intercessão.
Que o Senhor te fortaleça e te inspire a investir cada dia mais do seu tempo, dos seus dons, da sua vida e do seu
relacionamento com Deus para ouvi-lo e também para cumprir, aqui na terra, todo o proposito que Ele tem para você, sua
família, sua cidade e a nação onde Ele te plantou.
Deus te abençoe.

Pra. Ezenete Rodrigues

