


Entendendo este jejum: 

Este jejum inaugura o segundo semestre poderoso de retomada e restituição que 
viveremos, quebrando sentenças, domínios demoníacos e impossibilidades. Jejue com 
toda dedicação e santidade, não há impossíveis para nosso Deus e suas causas estão 
diante dEle!
 
• Ore cada palavra profética desta cartilha três vezes por dia. 

• Jejue massas. 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



ABERTURA – A PROMESSA QUE QUEBRA A ESTERILIDADE
Quinta, 9 de Julho de 2020 - leia hebreus 11.8-12

Oração: “Pela fé, obedeço ao chamado do Senhor para receber a herança espiritual reservada para 
minha vida, para viver todo bem do Senhor na terra e cumprir o plano poderoso para minha vida. 
Independente das condições, favoráveis ou impossíveis, vou obter cumprimento da promessa. Nada 
pode me separar do amor de Deus e desta aliança indestrutível, como Abraão serei lembrado pela fé 
inabalável e intimidade com Deus. Neste Jejum, vou vencer o impossível, em nome de Jesus, amém!"

2º DIA – ESCAPAR DA PRISÃO DE HERODES 
sexta, 10 de Julho de 2020 - leia atos 12

Oração: “Em aliança com a Igreja, eu estou em oração incessante! Minha vida está sob o 
governo de Jesus Cristo e nenhum plano do diabo vai prevalecer contra mim. Descansarei no 
Senhor e verei o sobrenatural acontecer. As portas de ferro e trancas serão quebradas na minha 
vida e as portas se abrirão automaticamente para mim. Eu tenho fé que o Senhor vai enviar o 
seu anjo que me trará o livramento. A angústia e a incerteza se transformarão em alegria e dupla 
honra! Nada vai me impedir de caminhar, em nome de Jesus, amém!”

3º DIA – O MAR SE ABRIR PARA A LIBERTAÇÃO 
sábado, 11 de Julho de 2020 - leia Êxodo 14

Oração: “Todas as coisas cooperam para o meu bem! Eu não temerei a luta, pois sei que ela 
faz parte do plano de Deus para que o impossível aconteça na minha vida! Através do meu 
testemunho todos saberão que só o Senhor é Deus. Independente do cenário humano, eu vou 
permanecer posicionado e não vou murmurar. Não olharei para trás, mas prossigo para o meu 
alvo que é Jesus Cristo! O mar vai se abrir e nunca mais viverei a assolação do Egito, pois o 
Senhor está à frente nesta batalha, em nome de Jesus, amém!”

4º DIA – DOMINGO DOS VALENTES  
domingo, 12 de Julho de 2020 - leia Juízes 6 e 7

Oração: “Na força do Senhor, eu me levanto para a batalha, pois sei que Ele me dará 
livramentos! Maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Não serei passivo 
espiritualmente e profetizo que, através do nome de Jesus Cristo, o impossível vai acontecer 
na minha vida. Quebro todo medo e timidez. Não serei roubado pela incredulidade e nem 
pelo meu passado de derrotas. Um ciclo novo inicia-se através deste jejum e, como Gideão, 
verei a prisão de anos ser quebrada, em nome de Jesus, amém!”

5º DIA – TRANSFORMAÇÃO DAS ÁGUAS AMARGAS EM DOCES  
segunda, 13 de Julho de 2020 - leia Êxodo 15.22-27

Oração: “O governo de Jesus Cristo na minha vida transforma toda maldição em benção! Eu 
não darei ouvidos às vozes que querem roubar minha santidade. Mesmo em meio ao deserto, 
eu continuarei ouvindo a voz do Senhor e seguirei a direção profética que Ele tem para mim. O 
tempo não irá roubar minha fé e a malignidade do Egito não entrará na minha casa. Através do 
Sacrifício de Jesus Cristo ou sou sarado de toda amargura e creio que Aquele que começou a 
boa obra é fiel e justo para completá-la, em nome de Jesus, amém!”



6º – O TEMPO PARAR A TEU FAVOR 
terça, 14 de Julho de 2020 - leia Josué 10

Oração: “Eu sei que o Senhor sempre ouve as minhas orações. Tudo é possível ao que crê, por 
isso vencerei todas as lutas impossíveis na minha vida! Utilizo as armas espirituais que o inimigo não 
conhece, pois o meu foco está na promessa que Deus vai cumprir. Jesus Cristo é o verbo e, através do 
poder da Palavra, eu viverei o sobrenatural de Deus. Como aconteceu com Josué, o extraordinário de 
Deus vai se materializar, para que eu seja favorecido. Nessa luta eu terei resultados surpreendentes, 
em nome de Jesus, amém!”

7º DIA – O PODER DA MULTIPLICAÇÃO  
Quarta, 15 de Julho de 2020 - leia João 6

Oração: “Senhor, eu te agradeço por toda provisão. Eu me apego a esta palavra, que para o fiel não 
faltará coisa pequena, nem grande. Eu não deixarei que a incredulidade impeça o poder de Deus na 
minha vida. Debaixo da palavra de Jesus Cristo, o poder da multiplicação trará suprimento e abundância 
em todas situações. A prosperidade está na minha casa, minha família será suprida e toda semente 
colocada aos pés de Cristo multiplicará como o Senhor fez com os pães e os peixes, em nome de 
Jesus, amém!” 

 8º – ANDAR SOBRE AS ÁGUAS 
Quinta, 16 de Julho de 2020 - leia mateus 14.22-23

Oração: “Neste jejum eu terei poderosas experiências espirituais. Em vez de olhar para a força do 
vento, eu olharei para Jesus. É Ele que me leva a viver o sobrenatural e alcançar o impossível. Como 
Pedro, eu renovo a minha fé, que me faz andar sobre as águas e vencer toda tormenta. Quando vier 
a tempestade, eu vou engrandecer o nome de Cristo e reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que 
pode todas as coisas. O perfeito amor de Cristo lança fora todo medo e, pelo amor do Senhor, viverei 
o sobrenatural, em nome de Jesus, amém!”

9º DIA – SAIR DO FUNDO DO POÇO PARA GOVERNAR O EGITO   
sexta, 17 de Julho de 2020 - leia gÊnesis 41

Oração: “Eu sou fruto dos sonhos de Deus, que me impulsionam a viver no centro da Sua 

vontade. Tudo que eu passar coopera para o meu bem e da minha família, pois eu sou chamado 

segundo os propósitos do Senhor. Como José, eu libero perdão a quem me fez mal. As 

dificuldades que eu passei me prepararam para subir a lugares altos, assumindo a posição de 

cabeça e não de cauda. Não importa a situação, em tudo eu engrandecerei o nome de Deus, 

pois do Senhor vêm a minha justiça e o meu futuro, em nome de Jesus, amém!”



10º DIA – TRANSFORMAR ÁGUA EM VINHO   
sábado, 18 de Julho de 2020 - leia João 2

Oração: “Eu convido Jesus Cristo para entrar no meu lar e farei tudo o que Ele me disser. 
Eu não temerei as más notícias, porque eu sei que, através do poder da palavra de Jesus, 
será inaugurado um novo tempo de milagres em minha casa. Aquilo que não tinha sabor será 
transformado por Cristo, como Ele transformou a água em vinho. Eu profetizo dias de alegria 
para a minha família e todos os que estiverem conosco ficarão impactados com os milagres que 
o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus, amém!”

11º DIA – DOMINGO DE SAIR DA COVA DOS LEÕES
domingo, 19 de Julho de 2020 - leia daniel 6

Oração: “Como Daniel, eu recebo um Espírito Excelente. Nenhuma resistência natural ou 
espiritual poderá me impedir de amar e servir ao meu Deus. Ainda que tenham me jogado na 
cova dos leões, a minha fidelidade e o poder de Deus na minha vida me darão o livramento 
sobrenatural. Deus enviará o seu anjo para fechar a boca do leão e me preservar. O meu 
testemunho me trará justiça e, por do causa dos livramentos do Senhor, o nome de Deus será 
engrandecido diante de todos, em nome de Jesus, amém!”

12º DIA –  COLHER A 100 POR 1   
segunda, 20 de Julho de 2020 - leia gÊnesis 26

Oração: “Como Isaque eu declaro que viverei colheita 100 por 1. Profetizo uma colheita 
sobrenatural em todas as áreas da minha vida! Não serei roubado pela incredulidade, nem pelo 
medo, mas, em obediência a voz profética, eu vou lançar minhas sementes e vou colher o que 
jamais sonhei ou imaginei, em nome de Jesus, amém!”

13º DIA – SAIR DA FORNALHA ILESO   
terça, 21 de Julho de 2020 - leia daniel 3

Oração: “Eu declaro que, na fornalha, Deus me dará livramentos poderosos!  Decido me 
posicionar com fé e fidelidade diante de todas adversidades. Não vou murmurar, não terei 
medo e, mesmo na fornalha, tenho a certeza que verei a interferência de Deus! Profetizo que 
este é o início de um novo tempo, tempo de honra e vitórias poderosas, em nome de Jesus, 
amém!”

14º DIA – O ANJO QUE DERRUBA O INIMIGO IMBATÍVEL  
Quarta, 22 de Julho de 2020 - leia 2 reis 19:32-37

Oração: “Neste penúltimo dia de jejum declaro: Deus está interferindo em minha vida! Como 
Ezequias, eu viverei os poderosos livramentos liberados pela palavra profética. A aliança com 
o ungido me fará enxergar pela fé a vitória, que antes era impossível. Profetizo que nenhuma 
adversidade ou oposição poderá resistir, porque eu creio: Deus já deu ordem aos anjos para me 
livrar e viverei vitórias extraordinárias, em nome de Jesus, amém!” 



ENCERRAMENTO – O PODER DA RESSURREIÇÃO 
Quinta, 23 de Julho de 2020 - leia João 11

Oração: “Encerro este ciclo de Jejum declarando que não há mais impossíveis, Deus fará 
grande sinais e maravilhas no meio do Seu povo. Em Cristo está o poder da Ressurreição, sob 
Seu nome declaro que tudo que é bom, puro e agradável não ficará em sepulturas, apenas 
morrem na minha vida as obras da carne e o governo dos demônios. Meu túmulo está vazio, 
com meu Senhor eu ressuscitei, para ter vida abundante e fluir rios de águas vivas onde eu 
estiver, em nome de Jesus, amém!"




