
 

A ORAÇÃO É O CAMINHO MAIS CURTO PARA O MILAGRE 

Min. Tallita Todeschini 

Nós tínhamos planejado abordar outros assuntos no AMI deste mês, mas como 

você já deve saber, estamos todos passando por um grande desafio ministerial: a 

enfermidade do nosso Pr. Paulo Davi. Nossos corações estão voltados para o desejo de 

vê-lo completamente recuperado, por isso, dedicaremos nosso tempo devocional para 

intercedermos juntos por ele. 

Um dos objetivos do AMI sempre foi o de posicionar você como um adorador, 

um ministro e um intercessor, por isso, como um exército de intercessores, 

batalharemos espiritualmente como os guerreiros espirituais que somos em prol da 

restauração completa do nosso amado pastor, sabendo que, enquanto intercedemos 

por ele, nós mesmos seremos tocados por Deus e teremos nossa vida espiritual 

fortalecida. 

A Bíblia revela uma linda imagem na qual oração e adoração estão unidas: 

O Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no 

trono. Quando ele fez isso, os quatro seres vivos e os vinte e quatro líderes caíram de joelhos 

diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, 

que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção:[...] 

(Apocalipse 5.7-9 a – NTLH) 

 O Pr. Mike Bickle, do ministério internacional Casa de Oração, explica este texto 

da seguinte maneira: “Deus ordenou que a música ao redor do trono flua em interação 

com orações que são oferecidas. No livro de Apocalipse, adoração geralmente flui com 

oração, no que me refiro como adoração intecessória. O espírito de adoração dá asas 

para orar. Chamamos essa harpa e taça de modelo de adoração intecessória. Acredito 

que isto esteja integralmente presente no movimento de oração no mundo todo.” 

 Nós também cremos que a união da adoração e da intercessão transforma 

simples palavras e canções em poderosas armas de guerra espiritual, por isso 

desafiamos você a unir-se a nós, transformando cada ensaio, cada devocional pessoal 

e coletivo em um ambiente de adoração intercessória, clamando não só pela saúde 

completa do nosso pastor, mas por nossas vidas e ministérios. 

 A frase que intitula este devocional foi cunhada pelo Pr. Paulo Davi. Ele teve o 

cuidado de imprimi-la e espalhá-la em nosso ambiente de trabalho. Cada um dos 

ministros e funcionários tem em sua sala ou baia essa frase pendurada, e cremos que 

ela nunca foi tão real e relevante quanto agora. Estamos unidos, e unidos venceremos 

mais esta batalha, para a Glória de Deus! 


