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Aula 03: "Oração Intercessora e Caminhadas de oração" 

Rev. Mark Shutes. Traduzido por Juliany Chaves. 

 

NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 A oração é campo de batalha espiritual. 

 A realização de caminhadas de oração começará a abrir 

o território do inimigo para que o Reino de Deus seja 

estabelecido.  

 Amarrar os espíritos de oposição e liberar os 

antagônicos deles. 

 

 

A ORAÇÃO INTERCESSORA 

Por que é tão importante orar pelos outros? 

1. A oração é a melhor coisa que podemos oferecer a 

alguém. 

 A menor distância entre um problema e sua 

solução é a distância entre seus joelhos e o 

chão. 

2. Deixar de orar é um pecado. 

 1 Samuel 12:23. "Além disso, quanto a mim, 

longe de mim que eu peque contra o 

SENHOR, deixando de orar por vós; mas eu 

vos ensinarei o caminho bom e direito". 

3. Ela funciona; e, muitas vezes, é a única coisa que vai 

funcionar! 

 Tiago 5:16. " A fervorosa e efetiva oração de 

um justo pode muito em seus efeitos".  

 "Eu tenho sido conduzido a ficar muitas vezes 

de joelhos pela grande convicção de que eu 

não tinha outro lugar para ir." -- Abraham 

Lincoln 

Por que a oração intercessora é tão importante? 

1. A oração intercessora é "estar na brecha". 

2. "A lei da oração é a lei suprema do universo". 

        - Vesta Mangun 
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NOTAS:  Há PODER na oração. 

3. Analogia do esporte. 

 No Reino de Deus, temos que jogar tanto na 

defesa. 

 Devemos sempre proteger, mas também 

avançar continuamente, através da oração. 

4. "Nós não podemos  sem Ele. Ele  não irá sem nós."  

        - Vesta Mangun 

 Ezequiel 22:30 (NVI). " 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."  

5. Apocalipse 22:17 "E o Espírito e a esposa dizem: 

Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, 

venha; E quem quiser, tome de graça da água da 

vida." 

 "O Espírito pode convencer uma alma de 

forma  tão poderosa que alma vai se render 

voluntariamente, mas o Espírito só faz isso 

por meio da perseverança de alguém que 

intercede em nome da alma". -Vesta Mangun, 

parafraseado. 

Oração Intercessora ---O que é? 

1. Definição: 

 Interceder - intervir entre as partes com vista 

a conciliar as diferenças, mediar. 

 Raiz da palavra: ceder - do latim cedere, "Vá, 

rendimento, rendição". 

 Prefixo: Inter - recíproco (compartilhado, 

sentido). 

 Intercessão é "rendição compartilhada" ou 

"cessão compartilhada". 

2. NÃO é  glamuroso - É trabalhoso. 

 É um trabalho e é guerra. Você vai se sentir 

mudado e sei que Deus tem usado você para 

um propósito especial. Há muitas vezes em 

que você vai sentir a libertação sabendo que 

a necessidade foi atendida. Outras vezes 

você vai sentir o peso vai ser retirado. 



Plantar & Crescer  Global  Página 3 

Aula 10.106.03: Oração Intercessora e Caminhadas de oração 

NOTAS:  "Certifique-se de que você tenha bastante 

tempo. É importante não parar até que você 

sinta a liberação ou o alívio da carga." -  

Rev.Steve Willoughby 

O que se precisa para ser um intercessor? 

1. O Espírito Santo, amor, longanimidade, fé e 

humildade. 

2. Existem muitos exemplos de intercessores na Bíblia. 

Eram pessoas que caminharam com favor para 

impactar o mundo e, por vezes, até mesmo suas 

orações mudaram o coração de Deus. 

 Abraão - Gênesis 18:22-23; 

 Moisés - Êxodo 32:11-14; 

 Neemias - 1:4-11; 

 Colossenses 4:12 (NVI).  "Saída-vos Epafras, 

que é dos vossos, servo de Cristo, 

combatendo sempre por vós em orações, 

para que vos conserveis firmes, perfeitos e 

consumados em toda a vontade de Deus". 

-VKJ. "… sempre combatendo por vós 

em orações" . 

Quem é um exemplo de intercessor nos dias de hoje? 

1. Rev. Bill Dean. 

 Frases do Twitter escritas pelo filho do Rev. Jerry 

Dean: "A sala/garagem sem aquecimento de 

armazenamento onde meu pai renasceu 1000 

almas através do avivamento todos os dias as 5 

da manhã: O custo financeiro? Zero! O custo de 

matar a carne? Desconcertante. O fez por 20 

anos. Eu olhei dentro daquele minúsculo armário 

quente ontem e parecia que eu estava em pé na 

frente a uma sarça ardente. Tire os sapatos. Seu 

altar era um ventilador que dava na altura dos 

joelhos com um cobertor por cima e uma colcha 

no chão. Quando Sião trabalha… Paulo disse, em 

primeiro lugar,ORAÇÃO".  

A oração é um campo de batalha espiritual. 

1. A oração é onde a batalha é ganha ou perdida. Se 

você não luta, você não ganha. É simples assim. A 

melhor parte é que fazemos muito pouco; é Deus 

quem realmente trava o combate real. Nós 
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simplesmente o invocamos, permanecemos e 

confiamos Nele. 

 Êxodo 14:13-14 . " Moisés, porém, disse ao povo: 

Não temais.  Estai quietos, e vede o livramento 

do SENHOR, que hoje vos fará; porque ao 

egípcios, que hoje vistes, nunca mais os 

tornareis a ver. O SENHOR pelejará por vós; e vós 

vos calareis." 

2. As palavras da canção de McFall nos ajuda a resumir 

a importância da oração: 

"Eu vou para a guerra com os meus joelhos. 

      Não é uma batalha de carne e sague,  

      Mas de principados, 

      Eu estou lutando por meus queridos,  

                  E minha família,   

                  Então, com o meu rosto diante de Deus,  

                  Eu vou para a guerra com os meus joelhos". 

 

 

CAMINHADAS DE ORAÇÃO 

Exemplos do Velho Testamento para as caminhadas 

de oração 

Gênesis 13:14-17. " E disse o SENHOR a Abrão, depois 

que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha 

desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do 

oriente, e do ocidente;  Porque toda esta terra que vês, te hei 

de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. E farei a tua 

descendência como o pó da terra; de maneira que, se um 

homem pode contar o pó da terra, também a tua descendência 

será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu 

comprimento e na sua largura; porque a ti a darei." 

Olhe para o território. Deus vai dar a você, e você vai 

crescer muito. Caminhe para cima e para baixo, porque Deus a 

dará para você. 

Não havia igrejas e pontos de pregação na Sibéria. Os 

missionários William Turner e Mark Shutes foram para a Sibéria 

e faziam caminhadas de oração nas principais cidades, e 

dentro de um ano, Deus abriu a Sibéria. 

Gênesis 24:40. "E ele me disse: O SENHOR, em cuja 

presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e 

prosperará o teu caminho; e tomarás mulher para meu filho da 

minha parentela e da casa de meu pai:" 

Deus envia seu anjo diante da Igreja para dar-lhes sucesso. 
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Êxodo 23:23-30 . "Porque o meu anjo irá adiante de ti, e 

te levará até os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os 

cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus; e eu os destruirá. Não 

te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem 

farás conforme as suas obras; mas tu hás de derrubar-los 

totalmente, e completamente quebrar as suas imagens. E 

servireis ao SENHOR, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão 

e a vossa água; e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. 

Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra; o 

número dos teus dias cumprirei. "Enviarei diante de ti o meu 

terror, confundindo todo o povo aonde entrares, e farei que 

todos os teus inimigos te virem as costas e fujam. Causarei 

pânico entre o heveus, os cananeus e os hititas enviando sobre 

eles vespas que os expulsarão de diante de ti. Não os 

expulsarei no período de um só ano, pois a terra se tornaria 

desolada e os animais selvagens se multiplicariam demais, 

prejudicando-te. Pouco a pouco Eu os expulsarei de diante de 

ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança." 

Um anjo vai na frente da Igreja. Assim como a Igreja vai, 

os anjos vão, e o temor caiu sobre os inimigos do Senhor. 

Pouco a pouco a terra será tomada. 

Josué 1:2-7; "Moisés, meu servo, é morto; levanta-te 

pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que 

eu dou a eles, aos filhos de Israel. Todo lugar que a planta de 

vossos pés pisarem Eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde 

o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra 

dos hititas, até o mar Grande, o Mediterrâneo, no oeste, será o 

vosso termo. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua 

vida; assim como estive com Moisés, estarei contigo: jamais te 

abandonarei, nem te desampararei! Sê forte e destemido, 

porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-

lhes. Tao somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo 

de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, Lei que 

te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela,  nem para 

a direita nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em 

todas as tuas realizações. 

Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Deus dará a 

você. Tenha coragem e reparta a terra. Obedeça a lei de Deus e 

você será bem sucedido. 

2 Crônicas 7:14. "E se o meu povo, que se chama pelo 

meu Nome, se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se 

afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei 

o seu pecado e curarei a sua terra" . 

Você DEVE estar preparado. É MUITO importante estar 

santificado antes de ir fazer uma caminhada de oração. Em 

outras palavras, dê as costas para toda a maldade, ore, e seja 

cheio do Espírito Santo de Deus. Coloque a armadura de Deus 
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inteira. Você está marchando rumo ao território de Satanás, é 

muito importante estar preparado. 

Efésios 6:10-18. "No demais, irmãos meus, fortalecei-

vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda 

armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as 

astutas ciladas do diabo. "Porquanto, nossa luta não é contra 

seres  humanos, e sim contra principados e potestades, contra 

os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as 

forças espirituais do mal nas regiões 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 f~e, 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 sempre com toda a oração e súplica no Espírito, e 

vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os 

santos...". 

Mateus 16:18-19. Mateus 16:18-19 "...eu digo que tu és 

Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas 

do inferno não prevalecerão contra ela. "E te darei a ti as 

chaves do Reino dos céus; o que ligares na terra haverá sido 

ligado nos céus, e o que desligares na terra, haverá sido 

desligado nos céus". 

Exemplo: Amarre o espírito de medo e libere a paz de 

Deus. Não expulse os espíritos de suas fortalezas; basta 

amarrá-los. Haverá 1.000 anos de paz, como lemos no livro do 

Apocalipse, porque Satanás será amarrado por 1.000 anos. 

Formas de Orar e o que orar 

1. Louvor e agradecimento. 

2. Necessidade de orar a favor e contra. 

3. Mateus 16:18-19. Amarrar e liberar. Tome o domínio e 

autoridade identificando os espíritos: 

Amarre Libere 

Catolicismo Espírito da Verdade 

Tradições religiosas A revelação da verdade 

(Unidade) 

Ideologia Espírito da Verdade 

Perversão Sexual Pureza Moral 

Incredulidade Fé 

Medo do homem Medo de Deus 

Depressão/suicídio Esperança em Deus, paz, 

alegria, amor de Deus 
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Desânimo/desunião Incentivo em Jesus, Unidade 

Apatia/Complacência Fome e sede pela verdade 

Cegueira espiritual Espírito da Verdade, a 

revelação de Jesus 

Confusão Entendimento espiritual 

Orgulho Arrependimento 

 

4. Ore para que os olhos das pessoas sejam abertos, que 

seus ouvidos sejam destapados , e que seus corações 

sejam amolecidos para que eles possam ver e receber 

Deus. 

5. Ore para que cada visitante seja atraído pelo Espírito de 

Deus. 

2 Coríntios 10:5. " Destruindo os conselhos, e toda a 

altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e 

levando cativo todo pensamento à obediência de 

Cristo;"  

6. Ore para que Deus nos leve até aos que estão  famintos 

e sedentos espiritualmente, e também para pessoas-

chave. 

7. Ore para que haja uma mudança no clima espiritual. 

8. Ore para que Deus nos conceda sinais e maravilhas. 

9. Ore para que haja milagres, sinais e maravilhas com um 

derramamento do Espírito Santo (Marcos 16:17-18). 

10. Ore por qualquer coisa que venha à mente enquanto 

você está andando. 

11. Sempre termine com louvor e agradecimento. 

 

 

 

GABARITO:  C, B, C, A, A 
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NOTAS: RESUMO DO ALUNO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. Por que é tão importante orar pelos outros? 

A. A oração é a melhor coisa que podemos oferecer a 

alguém. 

B. Deixar de orar é um pecado. 

1. 1 Samuel 12:23. 

C. Ela funciona! 

1. Tiago 5:16. 

II. Por que a oração intercessora é tão importante? 

A. A oração intercessora é "estar na brecha". 

1. Há PODER na oração. 

2. Ezequiel 22:30. 

3. Apocalipse 22:17. 

III.  Oração Intercessora. 

A. Definição. 

1. Interceder - intervir entre as partes com vista a 

conciliar as diferenças, mediar. 

2. Raiz da palavra: ceder - do latim cedere, "Vá, 

rendimento, rendição". 

3. Prefixo: Inter – entre ou recíproco (compartilhado 

por,sentido). 

4. Intercessão é "rendição compartilhada" ou "cessão 

compartilhada". 

B. NÃO é  glamouroso - É trabalhoso. 

IV. O que se precisa para ser um intercessor? 

A. O Espírito Santo, amor, longanimidade, fé e humildade. 

B. Exemplos de intercessores na Bíblia. 
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1. Abraão - Gênesis 18:22-23. 

2. Moisés - Êxodo 32:11-14. 

3. Neemias - 1:4-11. 

4. Colossenses - 4:12. 

V. A oração é um campo de batalha espiritual. 

A. Êxodo 14:13-14 . 

VI. Exemplos do Velho Testamento para as caminhadas de 

oração. 

A. Gênesis 13:14-17. 

1. Olhe para o território. Deus vai te dar, e você vai 

crescer muito. 

B. Gênesis 24:40. 

1. Deus envia seu anjo diante para dar sucesso a 

Igreja. 

C. Êxodo 23:23-30 . 

1. Um anjo vai na frente da Igreja. Assim como a Igreja 

vai, os anjos vão, e o temor caiu sobre os inimigos do 

Senhor. 

D. Josué 1:2-7 

1. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Deus dará 

a você. Tenha coragem e reparta a terra. 

E. 2 Crônicas 7:14. 

VII. Você DEVE estar preparado. 

A. Efésios 6:10-18. 

B. Mateus 16:18-19. 

C. Jeremias 1:10. 

VIII. Formas de Orar e pelo quê orar. 

A. Louvor e agradecimento. 

B. Necessidade de orar a favor e contra. 
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C. Mateus 16:18,19 - Amarrar e liberar. 

1. Tome o domínio e autoridade identificando os 

espíritos: 

Amarre Libere 

Catolicismo Espírito da Verdade 

Tradições religiosas A revelação da verdade 

(Unidade) 

Ideologia Espírito da Verdade 

Perversão Sexual Pureza Moral 

Incredulidade Fé 

Medo do homem Medo de Deus 

Depressão/suicídio Esperança em Deus, paz, 

alegria, amor de Deus 

Desânimo/desunião Incentivo em Jesus, Unidade 

Apatia/Complacência Fome e sede pela verdade 

Cegueira espiritual Espírito da Verdade, a 

revelação de Jesus 

Confusão Entendimento espiritual 

Orgulho Arrependimento 

 

D. Ore para que os olhos das pessoas sejam abertos, que 

seus ouvidos sejam destapados , e que seus corações 

sejam amolecidos para que eles possam ver e receber 

Deus. 

E. Ore para que cada visitante seja atraído pelo Espírito de 

Deus. 

1. 2 Coríntios 10:5. 

F. Ore para que Deus nos leve até aos que estão  famintos 

e sedentos espiritualmente, e também para pessoas-

chave. 

G. Ore para que haja uma mudança no clima espiritual. 

H. Ore para que Deus nos conceda sinais e maravilhas. 

I. Ore para que haja milagres, sinais e maravilhas com um 

derramamento do Espírito Santo 

1. Marcos 16:17,-18 

J. Orar por qualquer coisa que venha à mente enquanto 

você está andando. 
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K. Sempre termine com louvor e agradecimento. 
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NOTAS: QUESTIONÁRIO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. Qual frase descreve uma oração de intercessão? 

a. Orar por si mesmo. 

b. Orar por revelação divina. 

c. Orar por intervenção divina. 

d. Orar por dons espirituais. 

 

2. Qual destes NÃO representa um bom intercessor na Bíblia? 

a. Neemias. 

b. Pedro. 

c. Abraão. 

d. Moisés 

 

3. Quais das alternativas NÃO é requerida para que se faça 

uma caminhada de oração? 

a. Dar as costas a iniqüidade (arrepender). 

b. Ser cheio do Espírito Santo. 

c. Orar para que os anjos te ajudem. 

d. Vestir a armadura de Deus inteira. 

 

4. Sempre inicie e finalize as orações com... 

a. Louvor e agradecimento. 

b. Oração por uma lista de necessidades. 

c. Convites para o culto da Igreja para distribuir para as 

pessoas que você encontrar. 

d. Orar para haver sinais e maravilhas. 

 

5. Quais das seguintes NÃO deve ser feita em uma caminhada 

de oração? 

a. Expulsar os inimigos de suas fortalezas (exemplo: 

Expulsar o espírito de confusão de um lugar onde 

falsas doutrinas são ensinadas). 

b. Orar para que haja milagres, sinais e maravilhas com 

um derramamento do Espírito Santo 

c. Orar para que os olhos, ouvidos e corações das 

pessoas sejam abertos para que eles possam ver, 

ouvir e receber Deus. 

d. Tomar domínio e autoridade amarrando os espíritos 

malignos e liberando o oposto (exemplo: Amarrar o 

espírito de medo e liberar a paz de Deus. 
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NOTAS: QUESTÖES DISCURSIVAS 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

O que é um ponto que você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 


