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• Parede de Oração – Esta é uma parede coberta com papel para 
que as pessoas escrevam, onde as pessoas são encorajadas a 
escrever ou a desenhar suas orações. Outros que chegarem 
poderão, então, orar também por aqueles mesmos assuntos e 
poderão incluir seus próprios tópicos de oração. Pode ser uma 
boa ideia ter diferentes seções na parede de oração; por 
exemplo: uma parede “Amigos”, onde as pessoas podem 
escrever as necessidades de um amigo em particular; uma 
parede “Pródigos”, uma parede “Salvação”, “Orações pelo 
Corpo”, “Orações Respondidas” e assim por diante.

• Bíblias – Embora a maioria das pessoas trará suas Bíblias consigo 
para a sala de oração, é sempre bom ter algumas Bíblias (de 
diferentes traduções) disponíveis.

• Materiais para trabalhos manuais – Se você disponibilizar papéis 
coloridos e de diferentes texturas, cartões, pincéis, canetas 
coloridas, pincéis atômicos, tesouras, cola, giz de cera e outros 
materiais, verá que as pessoas de todas as idades irão usá-los 
para suas orações. Você ficará maravilhado com o que as pessoas 
podem criar quando esses recursos estão disponíveis.

• Música – Se puder, tenha disponível diferentes tipos de música. 
Será de ajuda ter CDs como estilos variados, como, por exemplo, 
para crianças, música instrumental, música contemporânea, 
música tradicional etc. A música não precisa estar ligada o tempo 
todo, servindo como opção para a(s) pessoa(s) que estiver(em) 
no espaço.  

• Assentos – Visto que as pessoas ficarão na sala de oração por 
algum tempo, assegure-se de que os assentos sejam 
confortáveis... mas não tanto a ponto de tornar a soneca uma 
opção!

• Diário do Plano de Visão – Encorajamos a ter disponível um 
caderno onde as pessoas possam escrever orações, pensamentos, 
visões, durante seus períodos de oração. Esses podem ser 
mantidos para futura referência e encorajamento. 

Os Espaços de Oração do Plano de Visão do Exército de Salvação são uma 
oportunidade de orar de forma criativa e dando atenção específica a cada um 
dos pontos da missão e declaração de Um Exército, Uma Missão, Uma 

Mensagem. As ideias podem ser usadas em uma sala de oração, durante 
reuniões, todas juntas ou uma de cada vez em qualquer local. Veja abaixo 
algumas sugestões para o caso de utilizar-se os recursos numa sala designada. 

Para considerar:

Ventilação – É importante 
que o espaço seja bem 
ventilado.

Temperatura – O espaço 
deve ser mantido em uma 
temperatura agradável.

Acessibilidade – Assegure-
se de que o ambiente de 
oração seja de fácil acesso 
para que ninguém fique 
excluído de ter ali sua hora 
de oração.

Independente da forma como você decidir usar os espaços de oração, cremos que serão de enriquecimento para o seu contexto e oramos para que Deus faça coisas extraordinárias! 



Vemos, para o século XXI, um Exército suscitado por Deus, cheio do Espírito 

Santo. Convictos de nosso chamado, indo em frente, em unidade, iremos...

Aprofundar nossa vida 

espiritual

Enfocar: 
Nosso relacionamento com o Senhor.

Versículos para leitura:

Jeremias 17:8
Atos 4:31
Efésios 3:16-21
Filipenses 1:9-10
Romanos 8:9-16

Reflexão:

• Como está o seu relacionamento com Deus?
• O que Deus quer falar a você a respeito do seu 
relacionamento com Ele?
• O que Ele quer que você faça?
• Como Ele pode usá-lo?
• Como você está se alimentando espiritualmente?
• Em quais áreas você precisa se esvaziar?

Atividade:

Crie um ambiente com objetos que são fonte de 

energia e vida. Ex: baterias, lâmpadas, terra, água. 

Disponibilize pedaços de pão e velas de papel (veja 

o final do manual).

Nossa primeira prioridade é estar conectado à
Fonte, Jesus. Peça para Ele lhe mostrar como você 
pode fazer isso melhor e quais áreas da sua vida 
espiritual Ele quer que você priorize e cresça. 

Coma um pedaço de pão como representação do 
seu desejo e vontade de desenvolver seu 
relacionamento com Deus. Ao sair, pegue uma 
vela de papel como lembrete de reabastecer 
diariamente seu relacionamento com Deus. 

Unir-nos em oração

Enfocar: 
Nossa vida de oração.

Versículos para leitura:

Filipenses 4:61
1 Tessalonicenses 5:16-18
Tiago 5:16
Efésios 6:18
Colossenses 4:2
Hebreus 4:162 
2 Crônicas 7:14

Reflexão:

• Como você ora? 
• Em quais circunstâncias você ora? 
• Pelo que você ora? 
• O que você espera da oração? 
• O quão devotado você é em orar pelas pessoas 
na sua vida?

Atividade:

Providencie um mapa mundial, papéis, informação 

sobre o trabalho do Exército de Salvação em outros 

países ou na sua localidade.

Escolha um país ou região do mundo para orar. 
Escreva sua oração no post-it e fixe no local 
correspondente no mapa. 

Informação adicional: 

Imprima o foco de oração correspondente ao mês 
do Chamado Global à Oração 24-7 -
http://www.saglobal247.org 



Vemos, para o século XXI, um Exército suscitado por Deus, cheio do Espírito 

Santo. Convictos de nosso chamado, indo em frente, em unidade, iremos...

Identificar e desenvolver 

líderes

Enfocar: 
Líderes – no Exército de Salvação, no Corpo local, 
na comunidade e no mundo.

Versículos para leitura:

Efésios 4:11-16
Atos 20:281 
1 Pedro 4:10
Hebreus 13:7
Hebreus 13:17

Reflexão:

• Quem são líderes de destaque no seu Corpo, 
comunidade ou no mundo?  Por quê?
• Há áreas no seu Corpo que necessitam de 
líderes?
• Você poderia assumir algum dessas áreas?

Atividade:

Utilize o recurso de um boneco.  Veja no final do 

manual.

Desenhe as parte do corpo do boneco e, ao fazer 
isso, ore para que Deus lhe dê ouvidos para ouvir 
os outros, visão para ver o potencial em você e nos 
outros etc. 

Escreva dentro do corpo as qualidade de um líder. 
Ore para que Deus molde você no líder que Ele 
deseja e para que, assim, você também possa 
ajudar outros. 

Incrementar o autossustento 

e o esforço de abnegação

Enfocar: 
As finanças.

Versículos para leitura:

Levítico 25:35-36
Provérbios 19:17
Isaías 58:6-8
Marcos 12:41-43
Lucas 14:26-27
Atos 2:44-45
2 Coríntios 8:1-15

Reflexão:

• O que você pode abnegar a favor de alguém?
• Como você pode se engajar em apoiar e servir  
outras pessoas?
• Há algo no seu estilo de vida que você poderia 
mudar para favorecer outros?

Atividade:

Monte um cenário com recibos de supermercado, 

etiquetas de roupa, moedas, relógio etc. 

Disponibilize tiras de papel.

Agradeça a Deus pelas coisas que Ele lhe tem 
dado. Pergunte a Ele se há mudanças que você 
precisa fazer na forma como você utiliza o seu 
dinheiro e o seu tempo. 

Ore por clareza para ver o que você pode mudar e 
determinação para colocar em prática. Escreva sua 
resolução na tira de papel, amarre no seu pulso, 
colando as pontas, como um lembrete.



Enfatizar nossa missão 

integrada

Enfocar: 
Levar saúde física, mental, social e espiritual para 
todas as pessoas. 

Versículos para leitura:

Mateus 6:10
João 3:16
Amós 5:24
Apocalipse 21: 1-4

Reflexão:

• Onde você vê sinais do Reino de Deus sendo 
revelados em sua comunidade?
• Em quais situações você/seu Corpo, ministério, 
pode promover cuidado, mudança e esperança?

Atividade:

Providencie pedaços de papel com 4 círculos que se 

intersectam. Escreva a palavra INTEIRO na 

intersecção. Em cada círculo correspondente 

escreva as palavras CUIDADO, MUDANÇA, 

COMUNIDADE e ESPERANÇA. Veja o manual 

abaixo.

Desenhe ou escreva dentro de cada círculo a 
forma como as circunstâncias da sua igreja ou 
comunidade deveriam parecer, da forma como 
Deus planejou e deseja para os Seus. 
Ore enquanto você faz isso. Fale a Deus a respeito 
desta “nova visão” e como você deseja que as 
circunstâncias ao seu redor se pareçam desta 
forma. 

Pendure o seu papel com os demais. 

Alcançar e envolver os jovens 

e as crianças

Enfocar: 
Jovens e crianças.

Versículos para leitura:

Deuteronômio 6:5-7
Marcos 10:13-16
Mateus 18:3-5
Lucas 2:41-52
1 Timóteo 4:12
Provérbios 22:6
Jeremias 1:7-8

Reflexão:

• Você está em constante oração pelas crianças e 
pelos  jovens existentes na sua vida?
• Você está orando orações “GRANDES” para 
jovens específicos? 
• O que eles aprendem do seu exemplo? 
• Como você pode desafiá-los a aprofundarem sua 
vida espiritual?
• Como crianças e jovens podem inspirar você?

Atividade:

Utilize os papéis no formato de crianças no final do 

manual.

Peça para Deus colocar uma criança ou jovem em 
sua mente e coração. Escreva o nome dela/dele no 
papel como assunto de oração. Leve o papel com 
você como lembrete de orar por aquela vida.

No mundo dos feridos, dos abatidos, dos solitários, dos desprovidos e perdidos, 

alcançando-os por todos os meios, em amor, iremos...



Defender e servir os 

marginalizados

Enfocar: 
Problemas de justiça.

Versículos para leitura:
Lucas 18:7-8
Isaías 1:17
Isaías 9:7
Isaías 42:1-4
Provérbios 14:31

Reflexão:

• Quem são as pessoas/grupos marginalizados na 
sua comunidade/no mundo?
• Quais são as questões de justiça social 
visivelmente presentes na sua comunidade? 
• Como você está se levantando em favor dos 
marginalizados?
• Como você está servindo os marginalizados?
• Há mudanças que você poderia fazer na sua vida 
para alcançar os marginalizados?

Atividade:

Recortes de jornais, artigos e notícias do mundo 

imagens, frases ou palavras que se relacionam com 

aspectos de justiça social. Monte a informação no 

formato de uma cruz.

Ore pelas questões abordadas.

Desenhe um círculo grande num pedaço de papel. 

Disponibilize várias pedras pequenas. 

Pegue uma pedra e pense em pessoas que são 
excluídas e desprezadas na sociedade. Ore por  
elas e coloque a pedra dentro do círculo para  
simbolicamente mostrar sua inclusão.

Encorajar a inovação na 

missão

Enfocar: 
Novas formas criativas de ministrar aos perdidos.

Versículos para leitura:

Marcos 2:21-22
2 Timóteo 2:15
João 17:17
Isaías 55:11
Josué 1:8

Reflexão:

• Quais idéias criativas e recursos você pode 
utilizar para ministrar às pessoas da sua 
comunidade? Homens, mulheres, crianças, 
jovens... 
• O que eu estou fazendo que possa estar 
impedindo o avanço do trabalho de Deus?

Atividade:

Crie um cartaz com figuras e palavras que 

representam aspectos do século 21.  Ex: facebook, 

celular, internet, globalização etc. Utilize os 

modelos de número 2 e 1 no final deste manual.

Peça para Deus lhe dar um coração aberto e lhe 
mostrar formas em que você/seu Corpo pode 
alcançar as pessoas. Escreva a ideia, a visão ou a 
petição em um dos números e cole no cartaz. 

Informação adicional:

Pesquise e disponibilize histórias de inovação que 
têm acontecido ao longo da história do Exército de 
Salvação. Ex: a fábrica de fósforos, elevação da 

idade de consentimento etc.

Fábrica de fósforos - http://bit.ly/A3ptgk
Elevação da idade de consentimento -
http://bit.ly/zFIqLW
Ministério de esportes - http://bit.ly/A75fWf

No mundo dos feridos, dos abatidos, dos solitários, dos desprovidos e perdidos, 

alcançando-os por todos os meios, em amor, iremos...



Anunciar Cristo ousadamente

Enfocar: 
A audácia em nosso testemunho.

Versículos para leitura:

Romanos 10:13-15
Romanos 1:16-17
1 Coríntios 1:17
2 Timóteo 1:8-9
1 Coríntios 9:16-17

Reflexão:

• O que você está fazendo para levar as pessoas a 
Cristo?
• Você está disposto a sair da sua zona de 
conforto?
• Você está disposto a ir acima e além das 
situações para mostrar Cristo às pessoas?
• Sua vida e atitudes mostram às pessoas que você 
é um filho/a de Deus?

Atividade:

Disponibilize objetos relacionados às formas de se 

comunicar com as pessoas. Ex: sapatos para ir ao 

encontro de alguém, palavras escritas, logos 

,(facebook, hotmail etc.)

Escolha um (ou mais) objeto(s) e peça para Deus 
lhe mostrar como você pode compartilhar  Cristo 
dessa forma durante a semana. 

Reafirmar nossa fé na 

transformação

Enfocar: 
Nossa nova vida em Cristo.

Versículos para leitura:

2 Coríntios 3:18
2 Coríntios 5:17
Romanos 12:2
1 João 3:2-3
Gálatas 2:20

Reflexão:

• Você é uma nova criatura em Cristo?
• Você está se segurando em alguma parte da sua 
“vida antiga” ?
• Você está vivendo sua vida com a atitude de uma 
pessoa nova e transformada?
• Dê graças ao Senhor pelo Seu poder 
transformador em sua vida – as coisas velhas já
passaram, eis que tudo se fez novo! 

Atividade: 

Utilize os modelos de borboleta em papel no final 

do manual.

Escreva na borboleta o nome de pessoas ou 
situações que você deseja que ganhem liberdade e 
beleza em Cristo. Cole num mural.

Com a mensagem transformadora de Jesus, trazendo liberdade, 

esperança e vida, iremos...



Com a mensagem transformadora de Jesus, trazendo liberdade, 

esperança e vida, iremos...

Evangelizar e discipular de 

modo efetivo

Enfocar: 
Evangelismo e discipulado.

Versículos para leitura:

Isaías 52:7
Mateus 9:37-38
Mateus 28:18-20
Marcos 16:15
Atos 1:8
2 Coríntios 5:20

Reflexão:

• Quem são as pessoas que você ama e que ainda 
precisam conhecer Jesus?
• Como você está mostrando Cristo a outros?
• Quando foi a última vez que você compartilhou o 
evangelho?
• Quando foi a última vez que você deu a alguém a 
oportunidade de receber a salvação?

Atividade:

Disponibilize uma rede de pescar (pode utilizar 

rede de tênis de mesa, vôlei ou desenhar uma) e 

peixes de papel (final do manual). 

Escreva nos peixes os nomes de pessoas que 
precisam conhecer  Jesus e  coloque-os na rede. 
Ore por elas e para que você possa ser um 
instrumento de salvação. 

Disponibilize pedaços de papel, canetas e tesouras.

Desenhe em volta do seu pé e recorte o papel. 
Escreva dentro da figura uma oração,  
comprometendo-se a ser um discípulo de Jesus e 
levar outros a Ele. Coloque junto com os outros 
modelos de “pés”.

Fornecer recursos de 

qualidade para o ensino

Enfocar: 
Compartilhar a Palavra.

Versículos para leitura:
Deuteronômio 11:17-19
Mateus 4:23
Mateus 22:34-40
Lucas 2:52
João 8:31-32
Romanos 8:5-7

Reflexão:

• Quem lhe ensinou a respeito de Jesus? 
• Quem você está ensinando acerca de Jesus?
• O que você pode ensinar a alguém?

Atividade: 

Providencie um caderno em branco.

Em uma das páginas do caderno escreva ou 
desenhe coisas importantes que você tem 
aprendido ao longo da sua vida e os nomes das 
pessoas que lhe ensinaram. Agradeça a Deus. 

Em outra folha, escreva ou desenhe uma oração 
por aqueles que ainda não foram ensinados a 
respeito de Jesus e/ou pelas pessoas que O 
conhecem mas não têm acesso a Bíblias ou livros 
que os ajude na fé.  


