


O DESPERTAR
DA IGREJA

 “Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço 

do SENHOR; desperta como nos dias passados”. 

(Isaías 51:9a)

Prezados pastores e líderes, 

Estamos fazendo um chamado à intercessão para o dia 12, do mês 
12, do ano 2012. Para esta jornada necessitamos de milhares de 
intercessores com o propósito de nos encontrar em uma reunião 
de 12 horas de oração, em que imploraremos para que o poder 
do Senhor se desperte a favor da Igreja, para resistir às forças das 
trevas que desesperadamente tratam de confundir as pessoas. 



Cremos que este Despertar transformará sobrenaturalmente a at-
mosfera espiritual das nações e o reflexo será visto na mudança 
política e espiritual das mesmas. 

Dessa forma, esta mudança também será refletida em um fruto 

abundante e em uma grande multiplicação que o Senhor nos dará 

em 2013. 

Como crentes, é hora de nos levantarmos como sal da terra para 
frear toda corrupção que está afetando nossa sociedade, razão 
pelo qual necessitamos que com seriedade e responsabilidade, 
movam seus exércitos, cada membro de sua congregação, para 
que este clamor determinante chegue à presença de Deus e Ele 
envie rapidamente Sua libertação 

Com amor fraternal,

César e Claudia Castellanos



Valores
da

Visão



1. Pegandoa tocha daintercessão

“Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as 

tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel; tam-

bém te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até à 

extremidade da terra”. (Isaías 49:6)

Oremos para que:

a. A mão do Senhor nos redima e que Seu poder nos libere (Is.50:2).

b. Deus abra nossos ouvidos espirituais para escutar claramente Sua voz e, 
desta maneira, poder interceder de uma maneira eficaz (Is. 50:4b). 

c. O Senhor nos dê a ousadia de falar e ministrar com a graça de Seu 
Espírito aos mais necessitados (Is. 50:4a).

d. O Senhor esteja do nosso lado, lutando a nosso favor (Is. 50:9).

e. O temor a Deus cresça entre as pessoas e elas possam entender a 
mensagem dos servos de Deus (Is. 50:10).



2. Visões e sonhos

“Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz; porque, sen-
do ele só, o chamei, e o abençoei e o multipliquei”. (Isaías 51:2).

Oremos para que:

a. Possamos ser obedientes e visionários como Abraão e Sara (Gen. 12:1-3; 
Gen. 15:5).

b. Sejamos abençoados e nos multipliquemos (Is.51:2b).

c. O poder do Senhor se desperte e se manifeste através da Igreja de uma ma-
neira sobrenatural como na antiguidade (Is. 51:9).

d. Restaure o canto profético, a dança e o gozo em Seu povo (Is.51:11).

e. Os crentes sejam livres do temor ao homem e desta maneira possam exaltar 
a Deus (Is.51:12,13).

f. Deus estenda Sua misericórdia àqueles que estão presos (Is.51:14).

g.  O Senhor ponha Suas palavras em nossas bocas (Is. 51:16).

h. Deus envie um poderoso despertar espiritual na nação de Israel (Is. 51:17).



3. Mudança de natureza

“Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião; veste-te das 
tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca 
mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo”. (Isaías 52:1) 

Neste ponto, ressaltamos que as vestiduras vão muito unidas a nosso caráter 
(Luc. 15:20-24); (Zac. 3:4). Contudo, para ter as vestiduras corretas, a marca 
correta que é o caráter de Cristo, devemos declarar que as ataduras caiam dos 
pescoços das pessoas (Is. 52:2).

Oremos para que:

a. As pessoas sejam resgatadas por graça (Is. 52:3).

b. O Nome de Jesus seja revelado às Nações (Is. 50:6).

c. Deus desperte os corações dos crentes ao evangelismo (Is.52:7).

d. Deus levante verdadeiros vigias (Is. 52:8).

e. A santidade seja o fundamento dos líderes espirituais (Is. 52:11).

f. O Senhor surpreenda as nações (Is. 52:15).



4. Revelação da Cruz

“Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou 
o braço do SENHOR?” (Isaías 53:1)

Oremos para que:

a. As pessoas creiam em nossa mensagem (Is. 53:1).

b. Os crentes não se envergonhem de Jesus escondendo seus rostos 
(Is. 53:3).

c. As pessoas recebam perdão de pecados e cura em seus corpos 
(Is. 53:4,5).

d. As ovelhas desgarradas voltem ao caminho (Is. 53:6).

e. Os discípulos de Jesus sejam incontáveis (Is. 53:8).

f. Os líderes fiquem satisfeitos vendo frutos abundantes em seus 
ministérios (Is. 53:11).



5. Unção de multiplicação 

“Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas 

habitações; não o impeças; alonga as tuas cordas, e fixa bem as 

tuas estacas”. (Isaías 54:2).

Oremos para que:

a. O Senhor tire toda esterilidade ministerial (Is. 54:1).

b. Possamos nos expandir aos quatro cantos(Is. 54:3).

c. O Senhor tire toda confusão e vergonha ministerial (Is. 54:4).

d. Entendamos nossa posição em Cristo (Is. 54:6).

e. Deus traga a memória o pacto feito conosco, Seus servos (Is.54:9,10).

f. Todos nossos discípulos sejam ensinados por Deus (Is. 54:13).

g. O Senhor desfaça as artimanhas que o inimigo forjou contra nós 
(Is. 54:17).



6. Excelência da Visão

“O vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não ten-
des dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim, vinde, comprai, sem din-

heiro e sem preço, vinho e leite”. (Isaías 55:1).

Oremos para que:

a. Possamos ensinar a Visão àqueles que realmente a necessitam (Is. 55:1).

b. Os crentes possam se alimentarda gordura da Visão e possam investir 
nela(Is. 55:2).

c. Deus renove o pacto conosco e nos dê a unção política e ministerial (Is. 55:3,4).

d. Sejamos generosos em compartilhar a visão com aqueles que anelam cum-
prir com o propósito de Deus (Is. 55:5).

e. Deus nos dê a unção de ganhar neste tempo da graça (Is.55:6,7).

f. Possamos crescer com metas de fé, não de lógica (Is. 55:8-11).

g. Possamos desfrutar dos benefícios do ministério (Is. 55:12).

h. O Senhor nos dê discípulos corretos que possam crescer e frutificar (Is. 55:13).



7. Vida balanceada

“Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem 
que lançar mão disto; que se guarda de profanar o sábado, e 

guarda a sua mão de fazer algum mal”. (Isaías 56:2)

Oremos para que:

a. Os servos de Deus aprendam a descansar nEle e possam manter em 
ordem suas prioridades:

1. O número um em suas vidas deve ser Deus. 

2. Devem cuidar do corpo, pois somos templo do Espírito Santo e 
também devem cuidar da mente, das emoções e das vontades. 

3. Devem ter famílias exemplares. 

4. Devem estar plenamente entregues ao ministério. 

5. Devem realizar um trabalho secular se necessário (Is.56:2a)



b. Deus guarde Seus servos de todo mal (Is. 56:2b).

c. Deus mova Seus exércitos angelicais e Sua salvação, a nível mundial,o 
mais rápido possível (Is. 56:1).

d. Estabeleça grupos de oração 24 horas por dia, os 7 dias da semana (Is. 
56:7). 

e. O Senhor estabeleça como vigias homens que possuem a Visão (Is. 
56:10).

f. Deus aumente a sabedoria em Seus servos (Is. 56:10b).

g. Com diligência e ousadia falem dEle (Is. 56:10c).

h. O Senhor dê temperança (Is. 56:10d).

i. Deus ilumine os olhos do entendimento dos pastores (Is. 56:11).

j. Os servos de Deus estejam cheios do Espírito Santo (Is. 56:11), (Ef. 5:18).



8. Guerra espiritual

“Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo 

nome é Santo: Num alto e santo lugar habito; como também com o 

contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e 

para vivificar o coração dos contritos”. (Isaías 57:15) 

Devemos entender que estamos em uma guerra espiritual. O Senhor disse: 

“Certamente o cativo será tirado do valente, e a presa do tirano 
será libertada; porque eu contenderei com os que contendem 

contigo, e os teus filhos eu salvarei.” (Isaías 49:25).

Oremos para que:

a. Como crentes entendamos nossa posição em Cristo (Ef. 1:22.23; 
Ef. 2:6).

b. Quebremos o espírito de feitiçaria (Is.57:3a), o espírito de intimidação, 
manipulação e superioridade.



c. Quebremos a maldição de gerações deadultério e fornicação (Is. 
57:3b).

d. Quebremos o espírito de zombaria, murmuração, queixa, fofoca e 
vulgaridade (Is. 57:4b).

e. Quebremos o espírito de rebeldia e mentira (Is. 57:4c).

f. Quebremos o espírito de idolatria (Is. 57:5).

g. As pessoas possam renunciar e quebrar os pactos diabólicos que os 
estejam dominando (Is. 58:8).

h. Deus estenda Sua misericórdia àqueles que estão cansados do 
pecado e não sabem a quem recorrer (Is. 57:9).

i. Ative a fé em muitos corações que não têm esperança. 

j. O Senhor nos dê esta terra como herança.



9. Uma milha a mais 

“Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a 

trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de 

Jacó os seus pecados”. (Isaías 58:1)

Oremos para que:

a. Os pastores, com seus ensinamentos ungidos, façam voltar ao povo 
de Deus a santidade(Is. 58:1).

b. Através dos encontros possamos levar a mensagem libertadora do 
Sangue de Jesus (Is. 58:6).

c. A unção do evangelismo flua através de cada membro da 
igreja(Is.58:7a).

d. Possamos abrir muitas células e desta maneira chegarmos às neces-
sidades das pessoas (Is. 58:7b).



e. Haja uma mudança de natureza. Que aquelas pessoas que se sintam 
desprotegidas e desamparadas recebam o manto do amor(Is. 58:7c).

f. Possamos compartilhar generosamente a visão com aqueles que a 
anelam (Is. 58:7d).

g. Possamos receber os benefícios que Deus tem reservado para os 
bons consolidadores (Is. 58:8).

h. Deus nos descontamine de toda tradição de religiosidade (Is.58:9).

i. O ministério de visitação se ative dentro de cada ministério (Is.58:10).

j. Os crentes recebam a preparação adequada através da Capacitação 
Destino. Que obtenham a tripla unção: cura da alma, cura do corpo 
e prosperidade econômica (Is. 58:11).

k. Nossos doze se reproduzam de geração em geração (Is. 58:12).



10. Famílias sacerdotais

“Quanto a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Senhor: o meu 

Espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras, que pus na tua 

boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, 

nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e 

para todo o sempre”. (Isaías 59:21) . 

Oremos para que:

a. O Senhor levante famílias sacerdotais e que nenhum integrante 
da família pastoral fique fora da benção (Is. 59:1).

b. Deus tire a barreira de separação entre pais e filhos(Is. 59:2).

c. Possamos ver como nossos filhos e netos servem ao nosso Deus 
(Is.59:21b).

d. Possamos entrar em pacto de fidelidade com Deus (Is. 59:21a).

e. O temor a Deus se espalhe por toda a terra. (Is.59:19a).



f. Ao declarar o que o Sangue de Jesus fez por nós, destruiremos 
todo o ataque do inimigo (Is.59:19b).

g. Os crentes possam levantar mãos santas sem nenhum tipo de 
contaminação (Is. 59:3).

h. As palavras de Deus sempre estejam guardadas em nosso co-
ração e declaradas com nossos lábios (Is. 59:21). 



11. Fundamentando a visão

“Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do 

SENHOR vai nascendo sobre ti”. (Isaías 60:1).

Oremos para que:

a. Possamos viver em intimidade com Deus e sejamos portadores de 
Sua glória (Is. 60:2).

b. Deus confie a Seus servos a unção de governo e possamos decidir 
quem nos governará (Is. 60:3).

c. Os pastores possam construir auditórios que sejam Centro de Con-
venções (Is. 60:4a).

d. Tenhamos o dom administrativo para direcionar corretamente as fi-
nanças da Igreja(Is. 60.4b).

e. Deus, com Sua presença, faça formoso seu templo (Is. 60:7b). 



f. O ministério de intercessão seja a coluna principal da igreja (Is.60:11).

g. O Senhor nos dê maior revestimento de autoridade e influência na 
comunidade (Is. 60:14).

h. Vivamos em paz em nossas cidades e nações, e que o espírito de 
violência desapareça (Is. 60:18).

i. O menor membro de nossas congregações tenha fruto abundante 
(Is. 60:22). A multiplicação dos cristãos.



12. Ministrando no Espírito

 “O Espírito do Soberano, oSenhor , está sobre mim, porque o  

Senhor   ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me 

para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar 

liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros”. 

(Isaías 61:1)

Oremos para que:

a. Possamos pregar a Palavra na plenitude da unção (Is. 61:1a).

b. Curemos os corações doentes (Is. 61:1b).

c. Proclamemos que há libertação aos cativos (Is. 61:1c).

d. Possamos abrir as celas daqueles que se encontram atrás das grades 
de algum vício ou pecado (Is. 61:1d).

e. Proclamemos que 2013 seja o ano da graça. (Is. 61:2)



f. Aqueles que estão atados por espírito de opressão sejam livres e rece-
bam o manto do consolo (Is. 61:3).

g. Possamos restaurar a unção de poder pastorear doze, como fez Jesus, 
para dar solidez aoministério (Is. 61:4).

h. O Senhor levante milhares de pastores ao redor do mundo (Is.61:6).

i. O Senhor premie Seus servos com uma dupla unção (Is. 61:7).

j. Cada crente se caracterize por ter o DNA de Jesus (Is. 61:9).

k. O gozo e a alegria sejam nosso manto em nosso viver diário (Is. 61:10).

l. Deus restaure o romantismo dentro dos casamentos (Is. 62:5).






