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Caminhe. Ore.
Mude a nação.



Caminhada de oração

Caminhada de oração é um jeito simples de 
você e seus amigos mudarem o mundo ao 
seu redor. Enquanto nós andamos e oramos 
em uma comunidade, Deus nos mostra as 
necessidades ali, e nos posiciona pra ir de 
encontro à essas necessidades. 

Esse guia foi criado através do livro The 
Attack Lambs, escrito por Mark Geppert, 
missionário e fundador do South East 
Asia Prayer Center. A visão de Mark sobre 
caminhar e orar e a revelação dessa combi-
nação levaram à um movimento mundial de 
seguidores de Jesus que partilhavam da mes-
ma opinião, e testemunharam a mudança de 
suas nações através de oração. Esses simples 
passos vão te ajudar a mudar o mundo. 

Agora é a sua vez! Amarre os cadarços, junte 
os amigos e vá pras ruas. Não há nada que 
Deus não possa fazer através de você!



Passo 1: Prepare-se

Antes de sair pela sua comunidade, é impor-
tante preparar seu coração. Nós te convida-
mos a fazer uma simples oração:

“Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e 
renova em mim um espírito reto.”
Salmos 51:10

“Jesus, eu te coloco em primeiro 
lugar na minha vida, e eu 

perdoo qualquer um que tiver 
me machucado. Por favor, 
me perdoe por qualquer vez 
que eu tenha ferido alguém, 
e me ajude a mudar minha 

comunidade hoje.”

“





Passo 2: Foque

Todo sucesso em oração vem de uma atmos-
fera de louvor e adoração.

Quais são os dons de Deus em você, naque-
les ao seu redor e na sua comunidade?
Mire neles e agradeça a Deus!

Encha-se de louvor e agradecimento e entre 
no propósito de Deus para o dia de hoje!

“Porém tu és santo, tu 
que habitas entre os 
louvores de Israel.” 

Salmos 22:3

“



Passo 3: Seja Flexível

Haverá obstáculos ao longo do caminho! 
Sim, com certeza, existem forças espirituais 
trabalhando ativamente na sua comunidade 
hoje indo contra você, esperando conseguir 
manter seus amigos e famílias longe de ex-
perimentar a liberdade e satisfação através 
do correto relacionamento com Deus.

Não se preocupe! Você não vai lutar na 
batalha. Ela já aconteceu e Jesus venceu. 
Você é quem Ele está usando pra reivindi-
car o prêmio. Lembre-se, tudo o que você 
precisa fazer é estar focado, e você faz isso 
pensando na bondade de Deus, agradecendo 
à Ele, e compartilhando dessa alegria com 
outros.

~
“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.” 

Efésios 6:12



Paso 4: Agrúpate

Existe uma razão para Jesus ter enviado seus 
discípulos em duplas à sua frente. Deus nos 
projetou pra fazer Seu trabalho juntos. Não 
existe força maior que um povo unificado e 
focado no amor e compaixão com o próxi-
mo.

Você deve encontrar um time em sua igreja 
local. Se não, é hora de levar seu time para 
conhecer a sua igreja local!

“E dizia-lhes: Grande é, 
em verdade, a seara, mas 

os obreiros são poucos; 
rogai, pois, ao Senhor da 
seara que envie obreiros 

para a sua seara.” 
Lucas 10:2

“





Passo 5: Pegue Seu Mapa

Toda comunidade tem 5 pontos centrais 
de pressão- centros governamentais, de 
educação, de comunicação, de comércio, 
e de atividade espiritual- essas influencias 
espirituais não permitem que as pessoas 
encontrem perdão, liberdade, saúde e 
prosperidade. E é por esse motivo que Deus 
vai usar esses cincos pontos de pressão para 
estabelecer a sua Justiça enquanto andamos 
e oramos nesses pontos de pressão.

Onde são os pontos centrais da sua comuni-
dade?

1. Centros de Governo:
2. Centros de Educação:
3. Centros de Comunicação:
4. Centros de Comércio:
5. Centros de Atividade Espiritual:

~



Passo 6: Comece a Caminhar

Todo lugar que você colocar seus pés hoje foi 
dado a você por Deus para o propósito Dele.

Então, antes de cada passo lembre-se, a 
glória de Deus está em você e está fazendo 
um caminho para você, e as forças espiritu-
ais se movendo contra terão que partir.

Tire um tempo para andar pelos 5 pontos 
centrais que você identificou.

“Enquanto você pisa, a 
glória de Deus pisa com 

você.





Coisas Para Lembrar
1. Faça amigos. Nós não estamos lutando contra 
pessoas que parecem estar ferindo nossa comuni-
dade. Ao invés disso estamos caminhando contra 
as forças que estão ferindo essas pessoas.

2. Considere o ponto de partida. Você terá a 
oportunidade de compartilhar Jesus com o outro 
e oferecer oração. Vá em frente! Opte pelo sim-
ples e confie na liderança de Deus.

3. Faça anotações. Durante sua caminhada, Deus 
vai te dar a oportunidade e a visão para desen-
volver retidão na comunidade através dos novos 
amigos que você vai fazer no caminho. O acom-
panhamento com a oração e o relacionamento 
depois de caminhar e orar trazem a mudança de 
longa duração.

4. Sonhe grande! Não tem nada que o nosso Deus 
não possa fazer.

5. Testemunhe. Em momentos de confusão, um 
rápido testemunho de algo bom que Deus tenha 
feito vai lembrar você e o seu grupo da fidelidade 
de Deus e trazer seu grupo de volta ao curso.



Sobre Nós

South East Asia Prayer Center é uma 
comunidade global cristã de amigos que 
acreditam que vidas e nações são mudadas 
através de oração. Desde de 1991 a SEAPC 
tem ativamente apadrinhado comunidades 
de oração e liderado amigos em aventuras 
de caminhar orando que resultaram em 
incríveis, milagrosos e transformadoras 
memórias.

Hoje, enquanto ativamente apoiamos mov-
imentos de orar e caminhar em 75 nações, 
nós sonhamos com um mundo que será 
conectado através de oração, trazendo uma 
mudança baseada em Cristo, para aqueles 
que precisam. Essas simples caminhadas de 
oração, plataformas de mudança da nação 
na área da saúde, educação, apadrinhamen-
to e desenvolvimento microeconômico, têm 
tido sucesso em mais de 25 nações.

~



412-826-9063 | info@seapc.org
PO Box 127 Oakmont, PA 15139

Quer saber mais sobre a SEAPC?
Visite nosso website: www.seapc.org

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Nos siga online!

Facebook: 
South East Asia Prayer Center

Instagram: @_seapc
Twitter: @SEAPC

~
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