Entendendo este jejum:
Isaías 55:11 Assim será a palavra que sair da minha boca: não voltará para mim vazia,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei.
O jejum rompe cadeias espirituais e dá ao consagrado autoridade contra as forças
espirituais do mal (Mc 9.29). Vamos derrotar todo domínio espiritual que esteja
impedindo de vivermos as promessas do Senhor. Será um ciclo de santificação de
poderosa liberação na tua vida e na tua família. São inúmeras promessas de um livro
de centenas de promessas que vamos profetizar, nos apropriar e viver em nome de
Jesus!
• Ore cada palavra profética desta cartilha três vezes por dia.
• Jejue carne vermelha. 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 DA DUPLA HONRA
Quinta, 10 de Setembro de 2020 - Leia Isaías 61:7
Oração: “Todas as boas palavras do Senhor determinadas neste ano apostólico eu viverei
com minha família. Em lugar da vergonha, viveremos dupla honra! O Senhor já determinou
a restituição dobrada do que foi perdido nos anos de dores e perdas. As promessas de
prosperidade, transformação, revelação de tesouros, patamares altos financeiros e espirituais,
crescimento, portas abertas, avivamento e salvação eu viverei e vou além, porque o Senhor vai
à frente, em nome de Jesus, amém!"

2º DIA – A PROMESSA DO DERRAMAR DO ESPÍRITO
Sexta, 11 de Setembro de 2020 - Leia Isaías 11:2

Oração: “Repousa sobre mim o Espírito do Senhor e, através da unção, eu me revisto de
sabedoria, entendimento e conhecimento espiritual. Eu tomo posse de cada promessa para
a minha vida e desejo mergulhar em experiências mais profundas com Cristo! O Espírito
Santo todos os dias da minha vida me ensinará a manifestar a unção do conselho, fortaleza,
conhecimento e temor de Deus, em nome de Jesus, amém!”
3º DIA – A PROMESSA DA JUSTIÇA DE DEUS
Sábado, 12 de Setembro de 2020 - Leia Isaías 11:4
Oração: “A nossa justiça vem de Deus! Esta verdade espiritual está sobre a minha vida! Neste
jejum eu vou me valer da Sua justiça e, sob esta promessa, descansarei o meu coração, na certeza
de que o Senhor Deus julgará a minha causa e me fará viver a diferença do justo e do ímpio, do
que serve e não serve a Deus! Está selado na terra e no céu, em nome de Jesus, amém!”
4º DIA – A RESSURREIÇÃO DE LÁZARO
Domingo, 13 de Setembro de 2020 - Leia Isaías 26:19
Oração: “Chegou o tempo da ressurreição em todas as áreas mortas da minha vida! A exemplo
de Lázaro, a unção de Jesus Cristo vai despertar para a vida tudo o que estava em ruínas e
sepultado definitivamente. Não viverei mais sob o jugo de sofrimento e tristeza, chegou a minha
hora de reinar com Cristo e testemunhar milagres extraordinários, que acontecerão no tempo
e na vontade de Deus, em nome de Jesus, amém!”
5º DIA – A PROMESSA DO FLORESCIMENTO NO DESERTO
Segunda, 14 de Setembro de 2020 - Leia Isaías 35:1
Oração: “Declaro que as aflições do deserto não irão me dominar e sei que Deus fará meu
deserto reverdecer! Eu me alegro no Senhor, pois Ele me tirou das trevas, colocou-me na sua
maravilhosa luz e me fará viver todas as promessas que estão sobre a minha vida. O deserto
se transformará em um jardim de milagres e, através deste jejum, eu viverei um tempo de
frutificação abundante, em nome de Jesus, amém!”

6º – A PROMESSA DO CAMINHO SANTO
Terça, 15 de Setembro de 2020 - Leia Isaías 35:8
Oração: “Eu me santifico para andar no caminho do Senhor! Sou remido pelo sangue
do Cordeiro Jesus e tenho autoridade espiritual para percorrer uma caminhada
apostólica. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem e neste caminho santo
viverei as minhas promessas! Sou nascido no espírito, não andarei em pecado e
recebo o discernimento para fazer tudo conforme a revelação do Senhor para mim,
em nome de Jesus, amém!”

7º DIA – A PROMESSA DA CONSERVAÇÃO DA PAZ
Quarta, 16 de Setembro de 2020 - Leia Isaías 26:3
Oração: “A minha vida está firmada no Senhor e por isso eu tenho a paz que excede
todo entendimento humano. Independente do cenário que eu enfrentar, Jesus me fará
viver na perfeita paz e eu não vou sair dos propósitos que Ele tem para a minha vida.
As dificuldades humanas não irão abalar a confiança no meu Deus. Eu vou permanecer
em paz, porque aquele que começou a boa obra vai completá-la, em nome de Jesus,
amém!”

8º – A PROMESSA DA LIBERTAÇÃO DOS CATIVOS DAS TREVAS
Quinta, 17 de Setembro de 2020 - Leia Isaías 42:6
Oração: “O Espírito do Senhor é sobre mim! Para a liberdade eu fui liberto e sou ungido
para realizar a obra dEle nesta terra. Estou consagrado para viver o melhor de Deus! Meus
olhos espirituais estão abertos e ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu verei
a luz de Jesus me guiando! Eu tenho a mente de Cristo e o meu testemunho irá edificar e
libertar muitas pessoas, em nome de Jesus, amém!”

9º DIA – A PROMESSA DA LIBERTAÇÃO DAS MALDIÇÕES
Sexta, 18 de Setembro de 2020 - Leia Isaías 45:2
Oração: “Como Isaías foi boca profética para a salvação da humanidade, eu creio na
palavra profética que sai do altar da Igreja Apostólica de Cristo. Pela fé eu prosperarei,
pois o Senhor é quem vai adiante, abrindo as portas e quebrando todas as trancas. O
meu Deus é o dono do ouro e da prata que, pela sua fidelidade, me revelará os tesouros
escondidos e as riquezas encobertas, em nome de Jesus, amém!”

10º DIA – A PROMESSA DA REVELAÇÃO DAS PORTAS E DOS TESOUROS
Sábado, 19 de Setembro de 2020 - Leia Isaías 45:2
Oração: “Como Isaías foi boca profética para a salvação da humanidade, eu creio na palavra
profética que sai do altar da Igreja Apostólica de Cristo. Pela fé eu prosperarei, pois o Senhor
é quem vai adiante, abrindo as portas e quebrando todas as trancas. O meu Deus é o dono
do ouro e da prata que, pela sua fidelidade, me revelará os tesouros escondidos e as riquezas
encobertas, em nome de Jesus, amém!”
11º DIA – MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES E PEIXES
Domingo, 20 de Setembro de 2020 - Leia Isaías 58:7
Oração: “O poder multiplicador de Cristo está sobre a minha vida. Eu tenho semeado em terra
fértil e a minha semente multiplicará a cem por um. Como Jesus multiplicou os pães e peixes e
não despediu a multidão com fome, eu recebo o suprimento sobrenatural para abençoar não
apenas a minha casa, mas para suprir ao próximo. Eu serei instrumento de bênção e provisão
nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, amém!”
12º DIA – A PROMESSA DO GRANDE LIVRAMENTO
Segunda, 21 de Setembro de 2020 - Leia Isaías 49:8
Oração: “Pela fé, viverei grandes livramentos, que me farão, neste ano Aceitável, viver as
promessas superiores. Eu creio, em meio à angústia e dias difíceis, que o Senhor me ouve e me
socorre. Sou salvo, abençoado e guardado por esta poderosa aliança. Profetizo que haverá um
grande mover de restauração e restituição e viverei o maior crescimento em todas as áreas da
minha vida. Em nome de Jesus, Amém!”
13º DIA – A PROMESSA DA RESTAURAÇÃO DO QUE FOI ARRUINADO
Terça, 22 de Setembro de 2020 - Leia Isaías 61:4
Oração: “Este é o tempo de viver a restauração do Senhor e em todas as áreas eu recebo o
poder desta promessa: vou reedificar, vou restaurar e vou reconstruir tudo que estava destruído
e abandonado. Verei a poderosa interferência de Deus me ungindo e me preparando para um
novo tempo. Sob o poder desta Promessa, eu profetizo que um grande renovo me espera, em
nome de Jesus, amém!”
14º DIA – A PROMESSA DA CURA DAS ENFERMIDADES
Quarta, 23 de Setembro de 2020 - Leia Isaías 53:4
Oração: “Eu tomo posse da cura que o Senhor tem para mim. No corpo e na alma eu sou
curado, sou liberto das dores, dos traumas e de todas as mágoas que podem me impedir de
enxergar e me alegrar com as promessas em Deus. Eu agradeço porque Ele já carregou todas
as enfermidades e declaro que não serei mais dominado por nenhuma delas. Viverei uma
completa libertação, para me alegrar com o novo tempo que Deus tem para mim, em nome
de Jesus, amém!”

ENCERRAMENTO – A PROMESSA QUE ANUNCIA NOVO TEMPO
Quinta, 24 de Setembro de 2020 - Leia Isaías 61:1
Oração: “O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas,
libertar cativos, consolar os que choram, anunciar novo tempo e viver todas as promessas deste
ano poderoso de superação, avivamento, crescimento, cura, prosperidade e salvação. Toda
minha casa está sob estas promessas benditas e celebraremos o melhor ano, pois o impossível
acontecerá para destruir as forças das trevas, em nome de Jesus, amém!"

