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ENTENDENDO ESTE JEJUM
Este jejum é nosso tempo de consagração para romper 
os impossíveis. Tudo que está impedindo nossa 
caminhada de frutificação, saúde e prosperidade vai 
cair por terra!

Sentenças são quebradas! Domínios demoníacos 
desfeitos! Andamos por fé, não por vista. Deus é por nós! 
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 doces. 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.



"Prepare-se para viver voos altos pelo teu posicionamento
espiritual! Neste jejum, vamos nos consagrar para viver 
os grandes livramentos e conquistas sobrenaturais neste 
ano de 2022. 

Vamos encontrar o Vale da Benção! Deus tem uma 
colheita surpreendente e abundante em todas as áreas 
das nossas vidas. 

Então tome posição! Vá para o campo de batalha! Vá 
para a igreja! Ore e jejue, Deus tem uma jornada de 
maravilhas para tua família!"

Apóstolo Estevam e Bispa Sonia



Eu tomo posição para ver a salvação que Deus me dará. 
Não tenho medo e não me assusto com as ameaças e a 
força do inimigo. O Senhor está comigo e ninguém 
poderá me resistir. Eu creio! Minha segurança está em 
Cristo, meu Senhor. Serei bem-sucedido em tudo o que 
eu fizer, pois eu creio na palavra profética, em nome de 
Jesus, amém!

11 / 01

LEIA 2Crônicas 20.14-24LEIA

ORAÇÃO

TOMAR POSIÇÃO 
PARA VIVER O 

GRANDE LIVRAMENTO

TEMA



Eu sei que o Senhor está comigo, pois Ele é Emanuel! 
Como Josafá, eu vou preservar os valores espirituais e 
não desviarei o foco da minha fé. Com ousadia, eu vou ao 
Altar do Senhor e sei que Ele derramará do seu poder 
sobre a minha vida. Profetizo que neste ano eu viverei 
crescimento espiritual e ministerial, e através das 
minhas obras glorificarei o nome do Senhor, em nome de 
Jesus, amém!

12 / 01

TEMA

LEIA 2CRÔNICAS 17.3-6LEIA

ORAÇÃO

OUSADIA EM SEGUIR O 
CAMINHO DO SENHOR



Eu creio no meu Deus e estou seguro, creio na Palavra 
Profética e, através dela, eu prosperarei. Em Jesus Cristo, 
eu tenho a paz que excede todo entendimento. Sob a 
direção do Senhor, eu vou para o campo de batalha, 
sabendo que eu verei os livramentos que Ele vai me dar. 
O meu posicionamento de fé e a minha consagração vão 
me fazer viver paz em meio às guerras, em nome de 
Jesus, amém!
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LEIA 2CRÔNICAS 20.30LEIA

ORAÇÃO

ENCONTRAR A PAZ PELO 
POSICIONAMENTO

TEMA



Deus tem reservado para a minha vida aquilo que os 
olhos não viram, ouvidos não ouviram e o que jamais 
subiu ao coração humano. Eu recebi a principal 
promessa, que é o derramar do Espírito Santo na minha 
vida e, através desta promessa, eu sei que viverei os 
planos superiores que o Senhor tem para mim. Os 
pensamentos de Deus são mais altos que os meus e o 
meu jejum me habilita a vivê-los, em nome de Jesus, 
amém!

14 JAN

TEMA

LEIA Hebreus 11.8-12LEIA

ORAÇÃO

VIVER PROMESSAS 
SUPERIORES PELO 
P O S I C I O N A M E N T O

Deus tem reservado para a minha vida aquilo que os 
olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o que jamais 
subiu ao coração humano. Eu recebi a principal 
promessa, que é o derramar do Espírito Santo na minha 
vida e, através desta promessa, eu sei que viverei os 
planos superiores que o Senhor tem para mim. Os 
pensamentos de Deus são mais altos que os meus, e o 
meu jejum me habilita a vivê-los, em nome de Jesus, 
amém!
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LEIA Hebreus 11.8-12LEIA

ORAÇÃO

VIVER PROMESSAS 
SUPERIORES PELO 
POSICIONAMENTO

TEMA



Deus tem reservado para a minha vida aquilo que os 
olhos não viram, ouvidos não ouviram e o que jamais 
subiu ao coração humano. Eu recebi a principal 
promessa, que é o derramar do Espírito Santo na minha 
vida e, através desta promessa, eu sei que viverei os 
planos superiores que o Senhor tem para mim. Os 
pensamentos de Deus são mais altos que os meus e o 
meu jejum me habilita a vivê-los, em nome de Jesus, 
amém!

14 JAN

TEMA

LEIA Hebreus 11.8-12LEIA

ORAÇÃO

VIVER PROMESSAS 
SUPERIORES PELO 
P O S I C I O N A M E N T O

Eu profetizo que viverei uma colheita sobrenatural em 
meio ao deserto. Como Isaque, eu me posiciono pela fé, 
lançarei minhas sementes, e o Senhor vai liberar a 
colheita na minha vida. Não colocarei a minha confiança 
nos planos humanos, mas confiarei no caminho 
espiritual que Deus tem para mim, e através destes 
planos as minhas sementes prosperarão a cem por um, 
em nome de Jesus, amém!

15 / 01

LEIA Gênesis 26.12-15LEIA

ORAÇÃO

A COLHEITA 
SOBRENATURAL PELO 

POSICIONAMENTO

TEMA



Deus tem reservado para a minha vida aquilo que os 
olhos não viram, ouvidos não ouviram e o que jamais 
subiu ao coração humano. Eu recebi a principal 
promessa, que é o derramar do Espírito Santo na minha 
vida e, através desta promessa, eu sei que viverei os 
planos superiores que o Senhor tem para mim. Os 
pensamentos de Deus são mais altos que os meus e o 
meu jejum me habilita a vivê-los, em nome de Jesus, 
amém!

14 JAN

TEMA

LEIA Hebreus 11.8-12LEIA

ORAÇÃO

VIVER PROMESSAS 
SUPERIORES PELO 
P O S I C I O N A M E N T O

Eu recebo esta unção de Davi para derrubar gigantes. 
Através do meu posicionamento de ousadia, eu vencerei 
batalhas em nome do Senhor e todos saberão que o 
Senhor salva, não com espada, nem com lança, mas com 
o Poder de Sua Palavra. Ainda que o inimigo venha em 
minha direção para me afrontar, eu não fugirei da 
batalha. Antes, me apressarei para derrubá-lo com as 
armas espirituais que Deus me deu e vencerei, em nome 
de Jesus, amém!
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LEIA 1Samuel 17LEIA

ORAÇÃO

DOMINGO DE 
DERRUBAR OS 

GIGANTES

TEMA



Deus tem reservado para a minha vida aquilo que os 
olhos não viram, ouvidos não ouviram e o que jamais 
subiu ao coração humano. Eu recebi a principal 
promessa, que é o derramar do Espírito Santo na minha 
vida e, através desta promessa, eu sei que viverei os 
planos superiores que o Senhor tem para mim. Os 
pensamentos de Deus são mais altos que os meus e o 
meu jejum me habilita a vivê-los, em nome de Jesus, 
amém!

14 JAN

TEMA

LEIA Hebreus 11.8-12LEIA

ORAÇÃO

VIVER PROMESSAS 
SUPERIORES PELO 
P O S I C I O N A M E N T O

Não haverá impossíveis para o meu Deus! Eu declaro 
que estou começando um ciclo de grandes conquistas e 
toda barreira intransponível vai cair diante do poder de 
Deus na minha vida. Pela fé, eu me posiciono diante do 
desafio impossível, sabendo que do Senhor vêm as 
minhas vitórias! Não terei medo, mas caminharei na 
direção do meu milagre, sabendo que a obra será 
completa na minha vida, em nome de Jesus, amém!
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LEIA Josué 6LEIA

ORAÇÃO

QUEDA DOS OBSTÁCULOS 
INTRANSPONÍVEIS PELO 

POSICIONAMENTO

TEMA



Deus tem reservado para a minha vida aquilo que os 
olhos não viram, ouvidos não ouviram e o que jamais 
subiu ao coração humano. Eu recebi a principal 
promessa, que é o derramar do Espírito Santo na minha 
vida e, através desta promessa, eu sei que viverei os 
planos superiores que o Senhor tem para mim. Os 
pensamentos de Deus são mais altos que os meus e o 
meu jejum me habilita a vivê-los, em nome de Jesus, 
amém!

14 JAN

TEMA

LEIA Hebreus 11.8-12LEIA

ORAÇÃO

VIVER PROMESSAS 
SUPERIORES PELO 
P O S I C I O N A M E N T O

Eu declaro que no lugar da minha vergonha haverá 
dupla honra. Limpo o meu coração, eu me santifico e 
profetizo que o Senhor fará maravilhas na minha vida. 
Vou me reposicionar, corrigir meus erros e não terei 
medo de voltar ao lugar que fui derrotado, pois, debaixo 
desta Palavra, avançarei e terei uma jornada vitoriosa! 
Eu aponto a minha lança para o lugar do meu milagre, 
em nome de Jesus, amém!
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LEIA Josué 8LEIA

ORAÇÃO

A LANÇA APONTADA 
PARA A REVANCHE

TEMA



Deus tem reservado para a minha vida aquilo que os 
olhos não viram, ouvidos não ouviram e o que jamais 
subiu ao coração humano. Eu recebi a principal 
promessa, que é o derramar do Espírito Santo na minha 
vida e, através desta promessa, eu sei que viverei os 
planos superiores que o Senhor tem para mim. Os 
pensamentos de Deus são mais altos que os meus e o 
meu jejum me habilita a vivê-los, em nome de Jesus, 
amém!

14 JAN

TEMA

LEIA Hebreus 11.8-12LEIA

ORAÇÃO

VIVER PROMESSAS 
SUPERIORES PELO 
P O S I C I O N A M E N T O

Eu sou ungido e eleito do Senhor. Ele me formou com 
virtudes e tudo o que me impedia de desenvolver minha 
personalidade espiritual está quebrado da minha vida. 
Levanto-me pela fé, pois o Senhor me dá autoridade 
contra o que estava me oprimindo nos últimos anos e 
profetizo que este ano de Josafá será um divisor de 
águas para mim, pois o Senhor me dará paz por todos os 
lados, em nome de Jesus, amém!
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LEIA Juízes 7LEIA

ORAÇÃO

FIM DA OPRESSÃO PELO 
POSICIONAMENTO 

VALENTE

TEMA



Deus tem reservado para a minha vida aquilo que os 
olhos não viram, ouvidos não ouviram e o que jamais 
subiu ao coração humano. Eu recebi a principal 
promessa, que é o derramar do Espírito Santo na minha 
vida e, através desta promessa, eu sei que viverei os 
planos superiores que o Senhor tem para mim. Os 
pensamentos de Deus são mais altos que os meus e o 
meu jejum me habilita a vivê-los, em nome de Jesus, 
amém!

14 JAN

TEMA

LEIA Hebreus 11.8-12LEIA

ORAÇÃO

VIVER PROMESSAS 
SUPERIORES PELO 
P O S I C I O N A M E N T O

A exemplo de Ana, eu me posiciono para consagrar ao 
Senhor dos Exércitos os meus maiores sonhos. Eu 
derramo a minha alma diante do Senhor e oro para que 
Jesus Cristo me conceda a bênção de gerar frutos para 
Deus, clamando para que eu possa encontrar favor aos 
olhos dEle. Eu me alimentarei das promessas do Senhor 
e o meu semblante será alegre, em nome de Jesus Cristo, 
amém!

20 / 01

LEIA 1Samuel 1LEIA

ORAÇÃO

QUEBRAR A 
ESTERILIDADE PELO 
POSICIONAMENTO

TEMA



Deus tem reservado para a minha vida aquilo que os 
olhos não viram, ouvidos não ouviram e o que jamais 
subiu ao coração humano. Eu recebi a principal 
promessa, que é o derramar do Espírito Santo na minha 
vida e, através desta promessa, eu sei que viverei os 
planos superiores que o Senhor tem para mim. Os 
pensamentos de Deus são mais altos que os meus e o 
meu jejum me habilita a vivê-los, em nome de Jesus, 
amém!

14 JAN

TEMA

LEIA Hebreus 11.8-12LEIA

ORAÇÃO

VIVER PROMESSAS 
SUPERIORES PELO 
P O S I C I O N A M E N T O

Eu oro Romanos 4:17 e profetizo que Deus vai chamar a 
existência os caminhos que ainda não existem na minha 
vida. Com coragem eu vou enfrentar os obstáculos. 
Conforme a orientação do Senhor, colocarei o pé no mar 
e verei o mar se abrir. Toda opressão será quebrada na 
minha vida e nunca mais eu viverei como escravo, pois 
todo jugo está quebrado através deste jejum, em nome 
de Jesus, amém!

21JAN

TEMA

LEIA Êxodo 14LEIA

ORAÇÃO

PASSAR PELO 
CAMINHO MILAGROSO
PELO POSICIONAMENTO

Deus tem reservado para a minha vida aquilo que os 
olhos não viram, ouvidos não ouviram e o que jamais 
subiu ao coração humano. Eu recebi a principal 
promessa, que é o derramar do Espírito Santo na minha 
vida e, através desta promessa, eu sei que viverei os 
planos superiores que o Senhor tem para mim. Os 
pensamentos de Deus são mais altos que os meus e o 
meu jejum me habilita a vivê-los, em nome de Jesus, 
amém!

14 JAN

TEMA

LEIA Hebreus 11.8-12LEIA

ORAÇÃO

VIVER PROMESSAS 
SUPERIORES PELO 
P O S I C I O N A M E N T O

Eu oro Romanos 4:17 e profetizo que Deus vai chamar à 
existência os caminhos que ainda não existem na minha 
vida. Com coragem, eu vou enfrentar os obstáculos. 
Conforme a orientação do Senhor, colocarei o pé no mar 
e o verei se abrir. Toda opressão será quebrada na minha 
vida e nunca mais eu viverei como escravo, pois todo 
jugo está quebrado através deste jejum, em nome de 
Jesus, amém!
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LEIA Êxodo 14LEIA

ORAÇÃO

PASSAR PELO 
CAMINHO MILAGROSO
PELO POSICIONAMENTO

TEMA



Deus tem reservado para a minha vida aquilo que os 
olhos não viram, ouvidos não ouviram e o que jamais 
subiu ao coração humano. Eu recebi a principal 
promessa, que é o derramar do Espírito Santo na minha 
vida e, através desta promessa, eu sei que viverei os 
planos superiores que o Senhor tem para mim. Os 
pensamentos de Deus são mais altos que os meus e o 
meu jejum me habilita a vivê-los, em nome de Jesus, 
amém!

14 JAN

TEMA

LEIA Hebreus 11.8-12LEIA

ORAÇÃO

VIVER PROMESSAS 
SUPERIORES PELO 
P O S I C I O N A M E N T O

Os meus joelhos não se dobram diante de falsos senhores.
Eu estou posicionado como Elias e, através do meu 
posicionamento, as mentiras do inimigo serão desfeitas 
e todos reconhecerão que somente o Senhor é Deus! Pelo 
poder do Espírito Santo, eu verei fogo descer dos céus 
para limpar este mundo do pecado e incendiar corações 
a confessarem Cristo como seu único Senhor e Salvador, 
em nome de Jesus, amém!
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LEIA 1Reis 18LEIA

ORAÇÃO

FOGO DOS CÉUS PELO 
POSICIONAMENTO

TEMA



Deus tem reservado para a minha vida aquilo que os 
olhos não viram, ouvidos não ouviram e o que jamais 
subiu ao coração humano. Eu recebi a principal 
promessa, que é o derramar do Espírito Santo na minha 
vida e, através desta promessa, eu sei que viverei os 
planos superiores que o Senhor tem para mim. Os 
pensamentos de Deus são mais altos que os meus e o 
meu jejum me habilita a vivê-los, em nome de Jesus, 
amém!

14 JAN

TEMA

LEIA Hebreus 11.8-12LEIA

ORAÇÃO

VIVER PROMESSAS 
SUPERIORES PELO 
P O S I C I O N A M E N T O

Eu sirvo continuamente ao Deus vivo que livra, salva e 
faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Como Daniel se 
posicionou sem culpa alguma e foi livrado da cova dos 
leões, eu serei livrado e vencerei toda ameaça e terror do 
maligno. Eu me coloco de joelhos, oro incessantemente e 
dou graças diante do Senhor, pois Ele permanece para 
sempre e o Seu reino não será destruído, em nome de 
Jesus, amém!
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LEIA Daniel 6LEIA

ORAÇÃO

LIVRAMENTO DA BOCA 
DO LEÃO

TEMA



Deus tem reservado para a minha vida aquilo que os 
olhos não viram, ouvidos não ouviram e o que jamais 
subiu ao coração humano. Eu recebi a principal 
promessa, que é o derramar do Espírito Santo na minha 
vida e, através desta promessa, eu sei que viverei os 
planos superiores que o Senhor tem para mim. Os 
pensamentos de Deus são mais altos que os meus e o 
meu jejum me habilita a vivê-los, em nome de Jesus, 
amém!

14 JAN

TEMA

LEIA Hebreus 11.8-12LEIA

ORAÇÃO

VIVER PROMESSAS 
SUPERIORES PELO 
P O S I C I O N A M E N T O

O Rei dos reis estende para mim o seu cetro e, como 
Ester, eu encontro o favor do Senhor. Pelo meu 
posicionamento de fidelidade ao plano de Deus, 
nenhum plano arquitetado contra mim se cumprirá. 
Mesmo as sentenças que já estavam decretadas serão 
desfeitas, eu receberei o meu direito de lutar e viverei 
uma poderosa mudança de sorte, com toda maldição se 
convertendo em bênção, em nome de Jesus, amém!
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LEIA Ester 8-9LEIA

ORAÇÃO

A MUDANÇA DE SORTE
PELO POSICIONAMENTO

TEMA



Deus tem reservado para a minha vida aquilo que os 
olhos não viram, ouvidos não ouviram e o que jamais 
subiu ao coração humano. Eu recebi a principal 
promessa, que é o derramar do Espírito Santo na minha 
vida e, através desta promessa, eu sei que viverei os 
planos superiores que o Senhor tem para mim. Os 
pensamentos de Deus são mais altos que os meus e o 
meu jejum me habilita a vivê-los, em nome de Jesus, 
amém!

14 JAN

TEMA

LEIA Hebreus 11.8-12LEIA

ORAÇÃO

VIVER PROMESSAS 
SUPERIORES PELO 
P O S I C I O N A M E N T O

A minha posição está tomada na Palavra, no Jejum e em 
cada oração para viver vitórias sobrenaturais. Eu 
encontro o Vale da Bênção, onde há suprimento 
sobrenatural abundante para minha família e para a 
Obra de Deus. Deus me dá o descanso das guerras. Eu 
sou bendito na terra, para viver os propósitos superiores 
do Senhor e terei abundante colheita em todas as áreas 
da minha vida, em nome de Jesus, amém!
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LEIA 2Crônicas 20.24-29LEIA

ORAÇÃO

ENCONTRAR O VALE 
DA BENÇÃO

TEMA


