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TROPA DE CHOQUE 
Parte 1 

 
Este grupo foi formado para q possamos desenvolver uma estratégia de defesa e proteção 
específica para e estratégica 
 

Deus nos levou a desenvolver  um estudo específico a esse respeito, juntamente com uma 
estratégia  de ação. 

E vamos desenvolver com vocês.  
Primeiro quero q vocês leiam este estudo e assistam  os vídeos 

Para que depois possamos desenvolver os comandos. 
Entendemos que nossa armadura espiritual , quando foi  descrita por Paulo , trazia em si o que 

havia de mais poderoso em armaduras na época.  Pois Paulo ficou preso algemado com 
soldados Romanos por períodos. 

 

   
 
Há algum tempo atrás  Deus me pediu q estivesse pesquisando sobre as ações da “tropa 
de choque” , que é uma unidade da policia militar especializada . E que fosse feito um 
paralelo entre essas ações e as funções da intercessão. 
Achei bem interessante .Desenvolveu se, então, um material de aula sobre nosso papel de 
intercessores como tropa de choque de Jesus. 
Vou enviar também alguns vídeos relacionados com o assunto.  Alguns tem músicas 
relativas às ações da tropa . Mas leve em consideração as ações como táticas de defesa 
também de ordem espiritual. 
Veja o quanto os escudos são um dos instrumentos mais utilizados nestas evoluções 
E ,por incrível  que pareça as armaduras da tropa de choque lembram muito as armaduras 
antigas. Mas hoje com uma maior qualidade e proteção. 
Veja o quanto a unidade faz a diferença,O quanto a reta guarda é  constante. Enquanto os 
escudeiros se organizam jamais a reta guarda se torna dispersa. 
 
Seleção de videos 
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Treinamento Tropa de choque 
Assista a "Treinamento - Formações de CDC" no YouTube - https://youtu.be/WYaRDeysIV0 
Assista a "Controle de Distúrbios - demonstração" no YouTube -
 https://youtu.be/5aJhGgxp8g0 
 
 
Assista a "Curso de Ações de Choque 2012." no YouTube - https://youtu.be/16VMqTtqB1s 
Veja qto treinamento você já passou 
 Assista a "Tropa de Choque da Policia Militar do Pará (simply the best)" no YouTube -
 https://youtu.be/-wQA2bsGkf4 
 
Veja está performance.  Imagine q vc intercessor faz parte do time da tropa de choque e q 
os que atacam são as ações do inimigo . Vc tem um reino para defender 
Vc tem pastores e lideres q estao sendo assolados para escudar. 
 
 Lembre se que neste time um soldado defende o outro. Os escudos cobrem quem está 
com o escudo e o outro q vai com a arma e ainda tem retaguarda 
 
 
 Veja este último video 
 Assista a "Tropa de choque level Asiático...   NumCredito." no YouTube -
 https://youtu.be/CbT2Q8Y8gvo 
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Estudo: Parte 2 

Armadura de Deus -Tropa de choque 

Ef. 6.10 

Todo o exercito precisa de além de treinamento e base, precisa de conhecer cada 
movimento , pois movi um movimento errado pode custar a vida de todos. 

Escudeiros – ouvem a Deus e agem conforme a voz de Deus 

Entendemos que as autoridades são constituídas por Deus, então os intercessores 
deverão andar muito bem alinhados com o comando da liderança da igreja(Pastor) e do 
seu líder direto, líder de intercessão. 

Caso contrario corre-se o risco de por a ruina toda a estratégia . 

1 grupo – 1 comandante 

 E não vários comandantes, se não entender as direções perguntar, orar para que Deus dê 
a direção correta ao líder. 

Se houver divisões o grupo não alcançara o seu propósito. 

-O que é brecha? 

São aberturas que se dá na vida pessoal do soldado de Cristo que permite uma infiltração, 
isso no campo de batalha pode significar a destruição não só de um soldado mas de uma 
corporação toda. Situações mal resolvidas, situações de falta de perdão , ou de pecados 
ocultos, podem se tornar grandes brechas. (ex. Acã) 

-O que é se por na brecha? 

Entrar na brecha é pedir perdão por pecado de outra pessoa que está trazendo aberturas 
para a invasão de entidades, ou coisas semelhantes. 

-Quem está pronto para a batalha – salmos 24- quem tem as mãos limpas 

Quem tem as mãos limpas, coração puro , possui humildade profunda, e ama 
incondicionalmente. 

-Como reconhecer o inimigo e suas estratégias. 

Video 1 

Vídeo 2 –tropa de choque da policia militar 
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Formações   : 

· Formação por três (grupos de três) 

· Formação por 2 (oração em concordância) 

· Formação de combate (investida direcionada de guerra) 
[Quando estivermos sem direção , ou nos perdemos  podemos seguir está direção 
[ Guarda Baixa( investida com proteção para situações que vem por baixo – ex. contra 
ataques de difamação 

· Guarda baixa emassada (Parede de proteção) 

· Formação em cunha 

· Formação escalão à direita 

· Formação escalão á esquerda 

· Formação intermediaria em cunha 

· Formação escalão a direita 

· Linha de combate 

· Meia lua 

· Posição Nike-perigo á frente e á direita 

· Posição Nike-perigo á frente e á esquerda (verificar áreas de ataque, onde o inimigo pode 
estar atuando para ataque) 

· Guarda blindada-(escudos sobre as cabeças) visão lateral, nem todos carregam os 
escudos mas todos são escudados. Pois o escudeiro segura o escudo enquanto outro sem 
escudo se esconde atraz dele e atira. 

Vídeo 3 - cursos de ações de choque 

Durante o treinamento 

Existem momentos específicos durante o treinamento em que  são forçados a situações 
extremas 

O folego, o sono e a alimentação  são escassos 

Treinamento é intensivo 
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Testes físicos e psicológicos 

Aprendem a sobreviver em situações adversas 

Orientações  que o  soldado deverá seguir quando estiver perdido. 

E- estacionam 

S-sentar 

A-alimentar 

O-orientar 

N-Navegar 

  
E - pare tudo o q está pensando em fazer .  
S- sente ,  relaxe  
A- alimente se do que a palavra de Deus diz a respeito 
O- orientar  ,  ore e busque a orientação do Espírito Santo 
N- ponha em prática as direções de Deus 
[“Quanto  mais eu andar mais eu vou ficar perdido, então eu tenho que estacionar(parar). 
Sentar, fazer um planejamento sumario  do que vou fazer, me alimentar as minhas 
possibilidades, fazer uma orientação , verificar para onde estou indo, o que eu tenho que 
fazer, e só depois daí fazer a navegação, que é o deslocamento, e então chegar onde 
pretendo”. 

Alimento não comestível, não posso me alimentar de 

Situações cabeludas  -Pecados 

Amarguras , sejam minhas ou dos outros 

Leitosas – com veneno , nada que  tenha intenção de envenenar contra alguem 

CAL  Frutas que devem ser evitadas: 

C – cabeludas 

A-amargas 

L- leitosas 

Aprende –se a reitar alimentos dos locais mais improváveis: 
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Como o sal das cinzas de uma fogueira, a parte branca  da cinza tem grande concentração 
de sal 

Fazer fogo com pedra e canivete 

Defumar a carne  para não estragar – nossa carne tem que ser passada pelo calor 

Coletar a agua da chuva com uma lona, ou folhas de bananeira 

Mas  o imprescindível é a  mochila, (experiências , vivencias, aprendizado da palavra e  em 
geral) de 35 quilos 

Mochila com todos os kits básicos 

Também temos que conhecer  sobre o inimigo como agir em relação a ele. 

-Como se manter vivos e como cuidar de um colega ferido (unidade) 
 Aprender a  transformar uniformes em macas; 

_trabalhar em equipe , reconhecer as possibilidades de resistência 

 Saber como se locomover, para aumentar a sobrevivência, garantir sua segurança, e 
chegar ao cumprimento da missão com êxito. 

 Video 4- controles de distúrbios-  demonstração 

 Vídeo 5- tropa de choque level asiático. 
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Parte 3 
 
1º. Exercício  
Esta  formação que iremos desenvolver será como aquele feita em linha 
 
Exercicio de sincronia Ataque em Linha  

� Todos deverão , simultaneamente , interagir  em concordância onde estiverem, 
(qualquer lugar, fisicamente falando.) 

� Dentro de um período de 30 minutos  todos deverão interagir  simultaneamente. 
� Cada um deverá gravar em watzap uma oração de 1 minuto (num numero a ser 

combinado antecipadamente) 
� Neste primeiro exercício as orações deverão ser direcionadas a uma  busca de 

tempo de qualidade com Deus, e do novo momento de cada um. 
� Cada um deverá pedir ao Senhor que ore através de si. E o Senhor falará com cada 

um. 
� Cada pessoa desta Linha de frente deverá , antes de mais nada, buscar ao Senhor , 

para saber o que deverá ser orado. E no momento  combinado gravar a oração. 
� O Lider determinará o horário . e num período de 30 min todos deverão gravar uma 

pequena oração de cerca de 1 minuto em concordância  pelo objetivo proposto. 
� Isso trará sincronia ao grupo 
� Determine a data e horário de pratica , do exercício. 

Ex. Hoje , a partir das 22hs as 22.30hs todos deverão  estar gravando suas orações, 
sobre aquilo que o Senhor direcionou durante o dia. 
O horário deverá ser adequado  á possibilidade de todos. 
 

� Onde você estiver , mesmo que não esteja em casa, pegue o celular e  grave a 
oração que o Espirito Santo  gerou. Uma oração de um minuto.. 

� Tambem pode-se determinar os motivos desta oração.: 
� Pela vida do Pastor  e família, lideres,  ou investidas da igreja. 
� Sempre confirme se todos entenderam dando um : Ok. 
� O líder deve acompanhar as orações de cada pessoa conforme forem postadas, e 

todos devem colocar seu ok. 
 
 
 
Assistam os vídeos sobre escudos de Guerra,  
No www.ministerioshamah.com.br 
Na área de treinamentos. 
 
Esse vídeo lhe trará uma visão muito mais clara e como utilizar os escudos que estão na 
própria bíblia a seu favor.  
 
Exercicios em formação em linha  significa: Todos ao mesmo tempo , orações 
sincronizadas.  
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Tropa de choque exercícios de treinamento 
( parte 4) 
 
Estude sobre  os escudos 
Vamos desenvolver outra estratégia. 
 
 Exercicio: 
 Mais uma formação em linha de frente. 
Desta vez estaremos todos fazendo orações  na posição de escudeiros 
Todos deverão gravar uma oração levantando escudos em sincronia 
Ex. 
Levantaremos escudos pela vida do pastor e familia 
E também pela intercessão. 
Será nesta terça feira no mesmo horario 
Entre 10.30 e 11.hs 
 
Não serão orações de ataque, mas de defesa. 
Onde usaremos a palavra  para defender estas pessoas 
Você não vai guerrear.  
 Vai colocar estas pessoas atrás dos escudos da palavra. 
     Pode-se usar outros textos como foi descrito no  estudo do vídeo “Escudos de Guerra.” 
 
Depois deste exercício entraremos em outra formação. 
Esta formação em linha de frente  deverá ser marcada com data e hora previamente 
estabelecidas. 
Este exercício poderá ser repetido para firmar bem o conceito. As orações deverão  ser 
gravadas no watz, como  a anterior. E também deverão ser feitas de forma simultânea. 
Acompanhadas pelo Lider que deverá perceber se as orações estarão de acordo com o 
combinado, principalmente o uso dos escudos por todos, simultaneamente. 
 
Fazer mais um exercício como escudeiros, aperfeiçoando o uso dos textos  de escudos, e 
o sincronismo. 
 
 
Passando de Linha de Frente para os Trios 
 
Levem os intercessores da tropa a ouvir e concordar com as orações feitas pelos outros e 
assim se estabelecerá um principio de concordância. 
Esta formação vai nos garantir Um time de defesa e ataque com maior segurança 
O sincronismo vai nos ajudar a cobrirmos uns aos outros de forma simultanea 
Depois colocarei algo sobre as outras posições 
De ataque e retaguarda 
 
Modelo de oração  para escudeiro: 
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“... Colocamos a vida do pr. e sua família atrás dos escudos do Senhor. Senhor levante os 
teus escudos, a tua palavra é escudo e é broquel, e vamos colocar a vida deles atrás dos 
teus escudos, em  nome de Jesus, que eles sejam protegidos ,as setas não chegarão até 
eles!. Que elas sejam interceptadas em nome de Jesus, todas as armas que foram 
lançadas contra eles sejam interceptadas agora! 
 Senhor levante os teus escudos de proteção. 
 A tua palavra diz que a “Gloria do Senhor  se levantará como um escudo para proteção. 
Então Senhor, levanta agora a tua glória, coloca  tua gloria entre a vida destas pessoas e 
qualquer tipo de ataque, em nome de Jesus. Que a tua gloria os guarde, que realmente ela 
seja um lugar de proteção. Nós os abençoamos e entramos em defesa da vida destas 
pessoas ,cada um deles receba de Ti uma proteção especial, 
um revestimento de fé, de honra e que a glória do Senhor , que se manifesta com fogo, que 
se manifesta como Sua nuvem, permaneça entre eles e qualquer coisa que tente enxerga-
los, em nome de Jesus! e tudo aquilo que o inimigo tente enxergar seja agora ocultado 
.Senhor. coloca teu manto  de invisibilidade tanto na vida deles como nas nossas, que 
somos  escudeiros, e os retaguarda.  
Que o inimigo não nos enxergue, nem a nenhum deles, somos teu povo, Senhor, e a 
nuvem da tua gloria, Tua Magestade é que nos serve por defesa, em nome de 
Jesus.Amem.” 
 
 
Treinamento tropa de choque 
(parte 5) 

FORMAÇÃO EM TRIOS 

Vamos continuar nosso treinamento de tropa de choque 
Vou falar um  pouco sobre as outras posições 
O ataque  e a retaguarda 
Como vcs devem lembrar quando havia a necessidade de um movimento mais agressivo a 
tropa de choque sempre se movia em parceria 
Enquanto  um segurava o escudo. Outro entrava com a arma atacando e o outro dava 
suporte de retaguarda 
Vamos definir o que faz o atacante: 

ataque 

 
Entenda que é o que entra em guerra espiritual  de forma mais agressiva 
O que repreende  .amarra,  libera decretos de ataque contra a ação  do inimigo que se 
levanta contra a pessoa ou grupo pelo qual estamos orando 
O atacante  deve decretar palavras contra o inimigo. Imobilizando  . Assim defendendo 
aquele por quem ora. 
O atacante será sempre defendido pelo escudeiro.  Que protegerá tanto o atacante como o 
próprio escudeiro e também o que estiver na retaguarda 
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Na verdade o escudeiro e o q estiver na retaguarda estarão especificamente defendendo o 
atacante  e o Pastor .e sua família , e outros lideres que estejam na frente de ministérios. 

-escudeiro 

retaguarda 
Oraram defendendo 
Os que estiverem nas três posições simultaneamente 

retaguarda 
Os da retaguarda deverão defender o atacante e as pessoas pelos quais ele guerreia 
Como o retaguarda tem armas nas mãos.  Então o que estiver na retaguarda devera , se for 
necessário.  Isto é  se o atacante ou escudeiro estiverem sofrendo ataque . A retaguarda se 
põe em guerra PELA vida  do ataque, e do escudeiro. 
Ficou claro? 
Logo após definiremos quem  vai ocupar cada posição. 
E faremos as primeiras praticas 

Exemplo: 

Repartam os intercessores em grupos de três:  

São estes os trios de formação estratégica: 

Andre 
Andresa 
Thaisa 

Marina 
Guilherme 
Karen 

Leonardo 
Marcia 
Elias 

Monique 
Dalia  
Geane 

Aline 
Giomar 
Pau la 
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Como já disse anteriormente estamos baseados nas formações em trios  da tropa de 
choque 
Estabelecemos estes grupos para maior efetividade  e proteção. Cada Grupo terá seu 
numero. 
Cada um dos membros deverá entrar em contato com os outros 2 para conhecerem 
situações q podem necessitar de oração específica para cobrir . 

De preferência as orações devem ser feitas simultaneamente. 
Nos primeiros dias sabemos q haverá algumas dificuldades.  Mas o alinhamento deve 
trazer um sincronismo  total, desta vez cada um com sua função 

Exemplo: 

-escudeiro 
Orará pelos outros dois companheiros para proteção.  Pelo Shamah !  E por mim. (Por 
proteção ) 

 ataque 
Orará em guerra espiritual  pelo Shamah !  Por mim e pelos pastores 

retaguarda 
Orar pela pessoa q estiver fazendo o Ataque. , pelo escudeiro. Pelo Shamah !  E por mim 
para proteção.  E defesa. 
 
 
Sempre q virem estes ícones   

-escudeiro  

 ataque 

 retaguarda 

Saibam que haverá troca na posição da guarda 
 Onde você leu Shamah! Coloque o nome da Igreja, ou ministério pelo qual você esta 
intercedendo. E  continuem orando pelos pastores e família dos mesmos. 
Como já descrevi . Vcs devem  cobrir uns aos outros . A sequência será..: 
 LF1 
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-escudeiro -Andre 

 ataque - Andresa 

 retaguarda - Thaisa 
LF2 

-escudeiro Marina 

ataque Guilherme 

retaguarda Karen 
LF3 

-escudeiro  Leonardo 

ataque  Marcia 

retaguarda Elias 
 

LF4 

-escudeiro Mônique 

ataque Dania 

retaguarda Giane 
 LF5 

-escudeiro Aline  

ataque Giomar 
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retaguarda Paula 
 

A estratégia será: 
A partir de segunda feira cada trio deverá se mover sincronizada mente. Isto é. 
Voces vão se comunicar com seus parceiros de trios e combinarem o horário que fica 
melhor para interceder em juntos. 
E deverão gravar uma oração no watzap no mesmo horário  
Cada um em sua função , por exemplo 

Os escudeiros devem orar protegendo todos os q fazem parte de seu LF. E também 
os pastores e  levantando escudos.como já vimos. 

Os do  ataque deve fazer uma oração de Guerra combatendo todo tipo de ataque 
maligno contra a vida dos pastores,igreja,ou  ministérios a quem defendem . 

Os da retaguarda deve lutar pelo escudeiro e pelo atacante repreendendo tudo o que 
possa vir contra eles. E também orando pelos pastores e família , lideres e ministérios 
especificos . 
 

Resultado Final: 
 

 Então ficará da seguinte forma 
Segunda LF1 
Terça LF2 
Quarta LF3 
Quinta feira LF 4 
Sexta feira LF5 
Uma recomendação ao líder da tropa de choque, ou dos LFs é que ouça cada oração e ao 
final de cada trio coloque uma palavra de concordância, Assim como cada  intercessor dos 
outros LFs deverão também colocar um ok., ou amem. Concordando com as outras 
orações. 

Aconselho que se for desenvolvida esta forma de Intercessão via Watzap, haja também um 
grupo no celular onde as orações sejam postadas  separadamente dos comandos. 

Pode se também trabalhar nesta forma mas usando apenas uma sincronia nos horários, 
sem a necessidade de gravar as orações.  
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A cada tempo Troque as posições dos intercessores dentro dos próprios LFs para que 
todos desenvolvam  todas as posições. 

 

 

       Ministerio Shamah! Restauração de pastores e 
lideres. 

 
 

Para outros esclarecimentos acesse a área :  

Fale conosco   

Neste site. Obrigado. 

 

 

 

 

 
                                       
  


