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Combate Espiritual

Ferramenta de Oração:

Como caminhar em
oração
O QUÊ?
A caminhada de oração é sair e a rezar pela tua comunidade enquanto
caminhas. Esta ferramenta de oração irá ajudar-te a começar.

PORQUÊ?
Não há um único centímetro quadrado, em todos os domínios da nossa
existência, sobre o qual Cristo, que é o Soberano de todas as coisas, não
clame: “É meu!” Abraham Kuyper

REFERÊNCIA BÍBLICA
“Todo o lugar que a planta dos vossos pés pisar, Eu
vo-lo darei, como prometi.”
Josué 1, 3

Uma breve introdução à caminhada em oração
Uma das formas mais eficazes de combate espiritual é caminhar em oração.
Inspirados pela promessa que Deus fez a Josué, podemos levar a vitória de Jesus a
todo o lado, aos nossos vizinhos, cidades e nações.
Com fé, caminhamos, acreditando que, quando as solas dos sapatos tocam no chão,
estamos a assumir a obra de Jesus sobre os principados e poderes que influenciam e
moldam a atmosfera e as narrativas da nossa cidade.
A cada passo que damos em nome de Jesus, enfraquecemos o domínio do inimigo
nos reinos celestiais e subvertemos os sistemas de maldade e de injustiça.
A caminhada de oração empurra-nos para fora dos edifícios da igreja, forçando-nos a
resistir às tentações de permanecer focados no interior, estimulando-nos a manter
focados na missão. Envolve todos os nossos sentidos, despertando-nos a clamar a
Deus, enquanto caminhamos com uma esperança desafiadora em cada fenda das
nossas cidades.
Enquanto caminhamos em vitória e oramos em vitória, lembremo-nos da maneira
como a vitória foi conquistada: sacrifício, esvaziamento, amor.
Enquanto caminhamos em oração, não ficamos tão consumidos pelas forças das
trevas e pela nossa própria adrenalina de triunfalismo a ponto de tirarmos os nossos
olhos de Jesus. Vamos ajoelhar-nos nas nossas ruas, numa postura de humildade,
arrependimento e unidade, declarando que o sacrifício de Jesus é mais do que
suficiente para a redenção de todos os povos e lugares.



Faz: Como caminhar em oração

A Isto usa a palavra WALK (andar em português) como um acrónimo e
contém quatro etapas simples.
W – Worship (Adoração)
Quando começas a caminhar, fixa os olhos em Jesus. Diz o nome Dele; recita
um salmo; trauteia uma canção de adoração; fala baixinho em línguas –
qualquer coisa que te ajude a declarar a Soberania de Jesus pelas ruas onde
caminhas.

A – Ask (Perguntar)
A partir da tua adoração, começa a pedir a Deus que o Seu Espírito caia nas
ruas por onde andas, nos lares, nos negócios, nas escolas e noutras igrejas.
Começa a ser mais específico na tua oração e reza por determinadas pessoas
e situações: as “pessoas de paz” que sabes que Deus colocou no teu caminho
e que estão a abrir, na tua comunidade, janelas de oportunidades para o
evangelho.

L – Listen (Ouvir)
Ao adorar e orar, dá espaço para ouvir o que Deus poderá dizer-te – depois
volta a rezar. Muitas vezes, Deus pode fazer promessas a partir das Escrituras,
palavras proféticas e imagens; ouve as promessas e segue-as literalmente
por toda a tua comunidade.
Se estás a fazer uma caminhada em oração com outra pessoa, ouçam as
suas orações um do outro, estimulando as palavras e pensamentos de
ambos.

K – Know your land (Conhece a tua terra)

Mantém-te informado sobre a área onde estás a caminhar em oração;
pesquisa parte da sua história; descobre alguns dos problemas para que
possas orar pela mudança.
Conhece algumas das situações atuais que exigem oração perseverante e
celebra também as graças que acontecem nessa zona, pedindo a Deus que
faça da tua terra uma bênção.
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