


A 
Igreja cheia de temor, em comunhão, consagrada e posicionada, libera no 
mundo espiritual a realização de maravilhas e sinais através dos apóstolos e 
profetas. Aquele que buscar o Senhor de todo coração será curado e liberto. 

Jejue com disciplina e oração constante, busque mais e mais o Senhor, encha teu 
coração de fé, alimentando-se da Palavra de Deus! Chegou o tempo de vivermos 
milagres extraordinários, de justiça celestial ser feita e vivermos o melhor ano de 
nossas vidas!
 
• Ore cada palavra profética desta cartilha três vezes por dia. 

• Jejue arroz e feijão. Caso você não consuma este alimento, jejue um alimento que 
você tem muito prazer em consumir e se desafie! 

• Profetize em cima dos pedidos de oração que você determinou no início do jejum. 

• Participe dos cultos na Igreja Renascer mais próxima da sua casa. Cada dia uma 
palavra diferente que fará de você um conquistador em todas as áreas de sua vida. 
 

Que Deus abençoe a todos.

Apóstolo Estevam Hernandes
Bispa Sonia Hernandes

ENTENDENDO ESTE JEJUM: 



ABERTURA – VENCER A PARALISAÇÃO:
A CURA DO COXO NA PORTA FORMOSA 
Quinta, 10 de Junho de 2021 - Leia atos 3:1-6

Oração: “Nestes dias de Jejum, eu me consagro para viver os milagres apostólicos 
sobrenaturais e me revisto do poder do Espírito Santo para vencer as forças espirituais do 
mal. Nada mais ficará paralisado na minha vida: Chegou a hora de andar, caminhar, de correr! 
Meus olhos estão fixos no Senhor e eu creio nesta jornada incomparável de milagres, em 
nome de Jesus, amém!”

2º DIA – VENCER A RELIGIOSIDADE: A LIBERTAÇÃO DA PRISÃO 
EM JERUSALÉM

sexta, 11 de Junho de 2021 - Leia atos 5.17-26

Oração: “Através do poder de Deus que está na minha vida, eu declaro que estou livre 
de toda prisão que amarrava minha vida. O meu Deus já enviou o Seu anjo para me livrar 
e me dar experiências sobrenaturais. Como o Apóstolo Pedro, com liberdade e coragem 
transmitirei as Palavras da Vida Eterna e nenhuma imposição humana ou espiritual vai me 
impedir de ter uma caminhada de milagres, em nome de Jesus, amém!”

3º DIA –   A CURA DE ENÉIAS   
sábado, 12 de Junho de 2021 - Leia atos 9:33-35

Oração: “O ano apostólico de Paulo é um ano de avanço, crescimento e expansão. Toda 
paralisação está quebrada. Como Pedro, eu determino pela fé, que imediatamente o que 
estava impedido vai voltar a se movimentar. Nenhuma área da minha vida ficará enferma. 
Eu declaro que o meu testemunho de vitórias irá engrandecer o nome do Senhor e gerar 
salvação onde eu estiver, em nome de Jesus, amém!”

4º DIA – DOMINGO DO DESAFIO: LIVRAMENTO DO APEDREJAMENTO   
domingo, 13 de Junho de 2021 - Leia atos 14.1-20

Oração: “Pela fé, eu enxergo os sinais e prodígios que o Senhor fará na minha vida. Eu irei 
anunciar o evangelho onde eu chegar! Nada vai roubar a fé dos meus olhos e eu viverei uma 
jornada de frutificação abundante e chuva de bênçãos! Como o Apóstolo Paulo, independente 
das aflições deste mundo, eu me renovo para continuar a minha caminhada de maneira 
inabalável e me levanto em autoridade, em nome de Jesus, amém!”

5º DIA – A PROSPERIDADE APOSTÓLICA - NÃO HÁ NECESSITADOS NA IGREJA!  
segunda, 14 de Junho de 2021 - Leia atos 4.34-35

Oração: “A minha prosperidade vem do Senhor! Eu levanto memoriais na presença do meu 
Deus e declaro que Ele suprirá cada uma das minhas necessidades. Sou parte do Corpo de 
Cristo nesta terra e sei, que dentro desta cobertura de amor, não irá me faltar coisa pequena 
nem coisa grande. Sob a Palavra do Senhor, eu profetizo que os campos estão prontos para 
a colheita e será imediata, em nome de Jesus, amém!” 



6º DIA – A GRANDE OBRA DE SALVAÇÃO: O ARREBATAMENTO DE FILIPE  
terça, 15 de Junho de 2021 - Leia atos 8.38-40

Oração: “Eu creio em Jesus Cristo de todo o meu coração e declaro que eu e a minha casa 
serviremos ao Senhor! Serei um instrumento de evangelismo onde eu chegar. O Espírito do 
Senhor está sobre mim e me separou para levar cura, libertação e salvação através de Jesus. 
Eu me abro para cumprir os propósitos de Deus na minha vida e viver uma vida marcada por 
experiências sobrenaturais rapidamente, em nome de Jesus, amém!”

7º DIA – A RESTAURAÇÃO DA VISÃO: TRANSFORMAÇÃO DE SAULO   
Quarta, 16 de Junho de 2021 - Leia atos 9:17,18

Oração: “Eu conheço a verdade, que é Jesus Cristo, e sou liberto por ela. Através da minha 
consagração, eu recebo discernimento para vencer todos os enganos que a religiosidade 
queria colocar na minha vida. Eu enxergo como Jesus enxerga e declaro que viverei a poderosa 
transformação que existe no nome de Jesus. Recebo discernimento para desfrutar de um nível 
espiritual mais profundo, em nome de Jesus, amém!”

8º DIA – OS DONS ESPIRITUAIS DE CURA E MARAVILHAS   
Quinta, 17 de Junho de 2021 - Leia atos 2.1-4,43

Oração: “Na cruz do calvário Jesus Cristo levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos 
homens. Eu sou um ser espiritual, cidadão celestial, e como foi a caminhada dos Apóstolos, 
eu declaro que serei usado para manifestações de sinais, prodígios e maravilhas! A cura que 
existe no nome de Jesus vai se manifestar, para que o nome dEle seja glorificado através da 
minha vida, em nome de Jesus, amém!”

9º DIA – VENCER O ESPÍRITO DE MORTE: A LIBERTAÇÃO DA  
PRISÃO DE HERODES

sexta, 18 de Junho de 2021- Leia atos 12.1-11

Oração: “A morte foi vencida pela vida e, em Jesus Cristo, eu tenho acesso à vida abundante. 
O espírito da morte não vai dominar nenhuma área da minha vida, pois os anjos do Senhor 
estão ao meu redor me protegendo e me livrando de todo intento maligno. As portas se 
abrirão automaticamente para, junto com a minha família, eu viver meu livramento e a 
expectativa do Anticristo contra mim será frustrada, em nome de Jesus, amém!”

10º DIA –  A RESSURREIÇÃO DE EUTICO  
sábado, 19 de Junho de 2021 - Leia atos 20:9,10

Oração: “Toda ação da religiosidade que quer me impedir de receber a 
Palavra está quebrada! Eu sou a terra fértil que produz frutos a 100 por 1. A 
superficialidade e apostasia dos últimos dias não estarão na minha casa. Eu não 
serei roubado espiritualmente. Profetizo que o espírito de ressurreição e vida irá invadir 
cada bom sentimento que estava morto e trazer de volta à vida, em nome de Jesus, amém!”



11º DIA – DOMINGO DA RESSURREIÇÃO DE DORCAS   
domingo, 20 de Junho de 2021 - Leia atos 9:36-41

Oração: “Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces, e o meu coração pertence 
inteiramente a ti. Como Dorcas era conhecida pelas boas obras que fazia, eu quero entregar 
a minha vida para cumprir o teu propósito e atender ao necessitado. Eu te peço: Restaure 
as minhas forças, me dá fôlego de vida e vivifica o meu espírito, para que o Senhor me 
apresente como testemunho vivo, em nome de Jesus, amém!”

12º DIA – O JUÍZO SOBRE ANANIAS E SAFIRA  
segunda, 21 de Junho de 2021 - Leia atos 5:1-10

Oração: “Pai, afasta do meu coração a mentira, o pecado e a avareza. Eu recebo a 
generosidade de Cristo, para que o Senhor me prospere para o fiel cumprimento dos seus 
propósitos. Eu rejeito a influência espiritual da ganância, que enganou Ananias e Safira. Eu me 
coloco diante dos pés de Jesus, à disposição de Cristo, para servi-lo com tudo o que tenho e 
sou, para suprir a casa do Senhor e a minha, em nome de Jesus, amém!” 

13º DIA – O DERRAMAR DO ESPÍRITO SANTO SOBRE OS GENTIOS  
terça, 22 de Junho de 2021 - Leia atos 10.44-48

Oração: “Eis que o Espírito Santo se derrama sobre a Igreja Apostólica de Jesus Cristo, pela 
graça sobre todos aqueles que creem, e profetizo que o dom do Espírito Santo curará esta 
terra e transformará corações. O véu está rasgado e não há mais separação entre Deus e os 
homens. O peso do pecado foi retirado e a cédula de dívida rasgada na cruz do Calvário. Eu 
e a minha família faremos parte deste mover espiritual, em nome de Jesus, amém!”

14º DIA – A CURA DO PAI DE PÚBLIO  
Quarta, 23 de Junho de 2021 - Leia atos 28:7-9

Oração: “Eu levanto as minhas mãos em direção aos céus e profetizo cura o corpo e a 
alma, desfazendo toda doença. Ainda que eu passe por lutas e naufrágios, Deus usará o meu 
testemunho para levar cura para aqueles que não têm forças para lutar sozinhos. Nenhum 
sacrifício será em vão, pois o Senhor é comigo em todo lugar e situação. Como Paulo, eu 
profetizo cura, em nome de Jesus, amém!”

15º DIA – A LIBERTAÇÃO DA MAGIA E DO ENGANO  
Quinta, 24 de Junho de 2021 - Leia atos 8.9-13,18-24

Oração: “Pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu repreendo o fascínio e o engano 
praticados por satanás. Nenhum encantamento ou ilusão subsistirá diante da luz de Jesus 
Cristo que está em minha vida. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado e 
mesmo as armadilhas e ciladas mais elaboradas contra a minha vida cairão por terra, pois 
Deus transformará toda maldição em bênção, em nome de Jesus, amém!”



16º DIA – A LIBERTAÇÃO DO ESPÍRITO DE ADIVINHAÇÃO
sexta, 25 de Junho de 2021- Leia atos 16:16-18

Oração: “Eu recebo o dom de revelação do Espírito Santo, que me protege de falsos 
profetas. Como o Senhor tirou as escamas dos olhos de Paulo e me fez enxergar a verdade, 
pois o único caminho de salvação é Jesus. Senhor, liberte as mentes escravizadas pela mentira 
e pela simulação espiritual, que não traz frutos e aprisiona corações. Usa-me como um 
atalaia, firmado na Palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém!”

17º DIA –  O MOVER SOBRENATURAL: A SOMBRA E OS AVENTAIS   
sábado, 26 de Junho de 2021 - Leia atos 5.14-16 ; 19.11-12

Oração: “Da mesma forma que o Senhor usou a vida de Pedro e de Paulo, com o 
mover sobrenatural de curas e milagres, eu me coloco diante do Senhor para ser curado, 
transformado e usado para levar cura para mais e mais pessoas. A minha casa será marcada 
por milagres extraordinários, as enfermidades vão fugir e qualquer espírito maligno que 
ousar se levantar vai bater em retirada, em nome de Jesus, amém!”

18º DIA – DOMINGO DO LIVRAMENTO DO VENENO DA SERPENTE   
domingo, 27 de Junho de 2021 - Leia atos 28:1-5

Oração: “O que o inimigo havia preparado para mim não se concretizará e os planos do 
maligno serão frustrados, porque eu estou no centro da vontade de Deus. O veneno da 
serpente não me fará mal e a Justiça de Deus para mim será: paz, cura, milagre, salvação e 
vida eterna! Nenhuma interferência do inimigo será capaz de superar o poder Apostólico de 
Cristo em minha vida, em nome de Jesus, amém!”

19º DIA – LIVRAMENTO DO NAUFRÁGIO  
segunda, 28 de Junho de 2021 - Leia atos 27

Oração: “A minha vida é marcada por livramentos. Como Paulo enfrentou e venceu todos 
os naufrágios, eu também vencerei, pois em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor! Eu não 
temerei, porque o plano de Deus para mim ainda não acabou, e eu confio que sucederá do 
modo que o Senhor prometeu. Vou chegar onde Deus determinou! Eu não perderei nem um 
fio de cabelo e servirei como coluna para a salvação dos que estiverem comigo, em nome 
de Jesus, amém!” 

ENCERRAMENTO – TERREMOTO DE LIBERTAÇÃO DA PRISÃO  
terça, 29 de Junho de 2021 - Leia atos 16.25-26

Oração: “Eu creio: O Senhor abala céus e terra em favor dos que o buscam e amam. Nada 
vai me amarrar e me impedir de continuar a minha caminhada vitoriosa, todas as prisões 
estão caindo por terra! Eu louvo e adoro o Senhor em toda e qualquer situação. Onde fui 
desonrado, Deus me dará a dupla honra e famílias serão libertas pelo meu testemunho, em 
nome de Jesus, amém!”




