


Entendendo este jejum: 

“E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada 
uma de vossas necessidades.” (Filipenses 4.19)
 
Este é o jejum que nos habilita a viver suprimentos sobrenaturais em todas as situações 
onde temos necessidade. Finanças? Relacionamentos? Saúde? Onde você precisa deste 
agir de Deus haverá manifestação sobrenatural, sopro de vida abundante e força para 
vencer todas as crises! Nestes 21 Dias de Jejum, ore todos os dias estas orações, 
esteja conectado aos cultos diariamente, para se encher de poder e fé. Este é o ano de 
alcançar voos nunca alcançados! Ano de Suprimento Sobrenatural para povo de Deus! 

• Ore cada palavra profética desta cartilha três vezes por dia. 

• Jejue doce. 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 – SUPRIMENTO SOBRENATURAL NA CRISE
Quinta, 7 de Maio de 2020 - 2Reis 7.1-20

Oração: “A despeito das circunstâncias atuais, tenho coragem de profetizar que terei suprimentos 
sobrenaturais neste tempo de crise, pois enxergo espiritualmente aquilo que Deus está por fazer! 
Vou encontrar o suprimento sobrenatural, ainda que seja no acampamento dos meus adversários. 
Deus trará às minhas mãos tudo que eu preciso para encerrar o tempo de aflição, pois os 
caminhos estarão liberados! Eu creio no milagre, não duvido da palavra profética, Deus fará esta 
grande obra, em nome de Jesus, amém!"

2º DIA – COLHEITA SOBRENATURAL 100 POR 1 
sexta, 8 de Maio de 2020 - Gênesis 26.12-25

Oração: “Eu declaro que a minha semeadura me dará uma colheita sobrenatural! O cenário humano 
não vai me impedir de receber este poderoso suprimento. Como Isaque, estou coberto pela palavra 
profética e declaro que, ainda neste ano, viverei este milagre de colher a 100 por 1. Os poços que os 
inimigos entulharam serão reabertos e no lugar da minha vergonha eu viverei a dupla honra! Profetizo 
que Deus me dará um lugar de honra e me fará prosperar nesta terra, em nome de Jesus, amém!”

3º DIA – SUPRIMENTO SOBRENATURAL MEDIANTE A INJUSTIÇA 
sábado, 9 de Maio de 2020 - Gênesis 30.37-43

Oração: “Eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem e nada poderá impedir que a 
bênção do Senhor se cumpra na minha vida. Nenhuma injustiça vai roubar a minha prosperidade. 
Deus irá me honrar e tudo que eu colocar as mãos vai dar certo! Eu denuncio todo roubo dos 
meus suprimentos. Eu andarei no caminho santo, terei sabedoria para tomar as decisões corretas 
e, como Jacó, verei o sobrenatural de Deus me fazer subir em novos patamares financeiros e 
espirituais, em nome de Jesus, amém!”

4º DIA – DOMINGO DA TRANSFORMAÇÃO (ÁGUA EM VINHO)  
doMinGo, 10 de Maio de 2020 - João 2.1-13

Oração: “Eu não me entregarei às circunstâncias que querem roubar a minha fé. Nenhuma 
má notícia vai me impedir de enxergar o caminho de Deus. Eu me renovo no Senhor e farei 
tudo conforme Jesus determinou. Pela fé eu enxergo a transformação de todas as situações 
e profetizo que viverei a glória da segunda casa. Eu creio que toda luta que começou 
com uma vergonha vai se encerrar com a honra do Senhor sobre a minha vida. Declaro 
inaugurado agora o melhor tempo de Deus para mim, em nome de Jesus, amém!”

5º DIA – SUPRIMENTO SOBRENATURAL NO DESERTO  
seGunda, 11 de Maio de 2020 - êxodo 16.1-36

Oração: “O meu tempo de deserto será marcado pela glória do Senhor. Não irei murmurar, pois confio 
em Deus e andarei conforme a Sua soberana vontade. A minha necessidade não é maior que a minha fé! 
Profetizo que eu vencerei a cada dia, pois creio na grande obra que o Senhor Jesus tem para completar na 
minha vida. Eu estou firmado na Palavra profética, pois sei que através dela eu estou habilitado para vencer 
este deserto e verei a cada dia a liberação do suprimento sobrenatural, em nome de Jesus, amém!”



6º – SUPRIMENTO SOBRENATURAL PARA O ESCOLHIDO 
teRça, 12 de Maio de 2020 - 1Reis 17.1-7

Oração: “Eu sou ungido do Senhor que encontra as águas de provisão! O Espírito de Deus está sobre 
mim e sei que Deus tem uma porção diferenciada para a minha vida. Eu creio que debaixo da Palavra 
do Senhor não faltará coisa pequena, nem grande. Como Elias, eu declaro essa Palavra profética e 
estou protegido por ela. O suprimento sobrenatural virá até mim, pois sei que o Senhor é quem 
sustenta os seus servos. Verei os sinais de Deus e me revisto de autoridade e sensibilidade espiritual 
para andar no caminho Santo, em nome de Jesus, amém!”

7º DIA – A MANIFESTAÇÃO DO JEOVÁ JIREH  
QuaRta, 13 de Maio de 2020 - Gênesis 22.1-14

Oração: “Eu profetizo que viverei um grande milagre, onde haverá uma grande provisão do Senhor 
para mim! Neste tempo que enfrentamos não faltarão sacrifícios no altar e sobre a minha casa se 
manifestará o Jeová Jireh. Deus se revelará poderosamente em minha vida e não me faltará nada! O 
Senhor me dará um futuro brilhante, pois serei obediente e fiel em todas as circunstâncias, assim como 
foi Abraão. Venço o medo e sigo o caminho do altar, do livramento sobrenatural e da fidelidade com o 
meu Deus, em nome de Jesus, amém!” 

 8º – SUPRIMENTO QUE DENUNCIA A RELIGIOSIDADE 
Quinta, 14 de Maio de 2020 - 1saMuel 14.24-45

Oração: “O Senhor me levará a um lugar de renovo e ali haverá para mim um alimento espiritual 
divino. Como Jônatas, eu me levanto hoje ainda mais forte e preparado para as próximas batalhas, na 
certeza de que o Senhor é comigo. Através da minha atitude, inspirado pelo Senhor, quebrarei toda 
religiosidade e me prepararei para a honra do meu Deus. Não sigo a voz da incredulidade e arrogância 
do inimigo, mas me abro para beber do mel, que o Espírito Santo reservou para mim, o seu ungido, 
em nome de Jesus, amém!”

9º DIA – SUPRIMENTO SOBRENATURAL DE FORÇAS   
sexta, 15 de Maio de 2020 - 1Reis 19.1-8

Oração: “Eu vou vencer os desertos da minha vida, levantando-me através do alimento sólido 

que o Senhor tem para mim. Como Elias, hoje eu viverei uma experiência sobrenatural com 

o pão, que representa Jesus, o pão vivo que desceu do céu; a pedra, que representa o Senhor 

sendo a minha rocha e minha fortaleza; a brasa, que está me depurando no fogo do Senhor 

nestes dias de deserto para que encontre a água, que o profeta bebeu e nunca mais teve sede. 

Eu vou vencer o inimigo na força do Senhor, em nome de Jesus, amém!”



10º DIA – SUPRIMENTO SOBRENATURAL DO RESGATADOR   
sábado, 16 de Maio de 2020 - Rute 2.8-23

Oração: “Eu vou ao encontro do meu Resgatador, Jesus Cristo. Ele me trará dias de alegria, 
provisão, destaque e honra! Ligado à Videira, que é Jesus, viverei o tempo da maior frutificação, 
que eu já experimentei. Como aconteceu com Rute, eu andarei debaixo da Cobertura Apostólica 
e serei reconhecido pelo meu Resgatador, por todos os memoriais que ergui nos dias maus e 
difíceis. Este jejum trará uma grande virada em minha vida, a minha sorte será mudada diante 
dos meus olhos e não me faltará coisa pequena, nem grande, em nome de Jesus, amém!”

11º DIA – DOMINGO DA MULTIPLICAÇÃO (PÃES E PEIXES)
doMinGo, 17 de Maio de 2020 - João 6.1-13

Oração: “Eu profetizo que neste tempo viverei a diferença entre o que serve e o que não 
serve a Deus. Como Obede-Edom, buscarei a presença de Deus dentro do meu lar. Pela minha 
disposição em guardar a aliança da minha família com o Senhor, o Deus vivo guardará o meu 
lar a despeito do momento vivido pelo mundo. Do Senhor vem a nossa prosperidade e Ele nos 
dará o suprimento sobrenatural que servirá como grande testemunho, que fará com que as 
pessoas ao nosso redor também busquem ao Senhor, em nome de Jesus, amém!”

12º DIA –  PROSPERIDADE DE OBEDE EDOM   
seGunda, 18 de Maio de 2020 - 2saMuel 6.6-15

Oração: “Eu declaro que todas as coisas estão no controle de Deus. Recebo a paz e, com fé, 
profetizo que o Senhor me livrará e jamais serei envergonhado. Repreendo toda ansiedade e 
todos os sentimentos que possam me manipular. Sou ungido do Senhor e marcado por uma 
Palavra que jamais voltará vazia, em nome de Jesus, amém!”

13º DIA – SUPRIMENTO SOBRENATURAL PELA PALAVRA PROFÉTICA   
teRça, 19 de Maio de 2020 - 1Reis 17.8-16

Oração: “Senhor, me perdoa pelas vezes em que utilizei a minha boca para declarar maldições 
contra o próximo e contra mim mesmo. Eu não darei mais lugar ao desespero. Como Elias, com 
ousadia, viverei a palavra profética que traz o suprimento sobrenatural, renova a esperança e 
vence toda situação contrária. A minha boca servirá para profetizar a vontade de Deus, que é 
boa, perfeita e agradável. O suprimento  de Deus será tão grandioso que alimentará a minha 
casa e a casa do Senhor, em nome de Jesus, amém!”

14º DIA – SUPRIMENTO SOBRENATURAL QUE DÁ FIM ÀS PENDÊNCIAS  
QuaRta, 20 de Maio de 2020 - 2Reis 4.1-7

Oração: “Eu recebo a visão de Eliseu, que me faz enxergar o suprimento sobrenatural do 
Senhor onde ninguém enxergaria. Eu declaro que a semente que dará fim às minhas pendências 
já foi liberada por Deus, trazendo salvação e provisão para mim e para a minha família. Eu 
profetizo que o tempo da vergonha já cessou e não retornará, e a minha casa será restituída 
de tudo aquilo que foi perdido e roubado. Eu profetizo sobre cada conta, cada dívida e cada 
pendência: o Senhor proverá, em nome de Jesus Cristo, amém!” 



15º DIA – O CHAMADO PARA PESCA SOBRENATURAL 
Quinta, 21 de Maio de 2020 - lucas 5.1-11

Oração: “Como Pedro, eu me submeto à palavra de Jesus Cristo e obedeço à sua voz. Ainda 
que o cenário tenha sido até agora contrário, debaixo da direção de Jesus eu sei que conquistarei 
a minha pesca sobrenatural. Eu aceito o chamado de Cristo para romper o impossível, e viver 
muito além do que eu possa pedir, pensar ou imaginar. A minha vida nunca mais será a mesma, 
porque agora Jesus Cristo vive em mim e com Ele eu recebo paz, suprimento, saúde, alegria e 
poder de superação, em nome de Jesus, amém!"

16º DIA – SUPRIMENTO SOBRENATURAL QUE SATISFAZ E SOBRA 
sexta, 22 de Maio de 2020 - 2Reis 4.42-44

Oração: “Com a mesma convicção de Eliseu, eu me aproprio da palavra profética para trazer 
à existência a multiplicação sobrenatural. Eu rejeito toda opinião contrária que queira impedir o 
cumprimento da vontade de Deus e declaro que o Senhor tem para mim medida transbordante. 
Nenhum cenário de crise poderá resistir ao poder de Deus na minha vida, porque eu me 
mantenho fiel ao Senhor em toda circunstância e lanço minhas primícias na obra do Senhor, o 
que me torna uma terra fértil e próspera, em nome de Jesus, amém!”

17º DIA – SUPRIMENTO SOBRENATURAL EM MONTÕES 
sábado, 23 de Maio de 2020 - 2cRônicas 31.5-11

Oração: “Senhor, declaro que hoje é dia de recebermos a direção que vem da boca do 
profeta e sob envio, contribuirmos com a Tua obra. A liberalidade nos levará a caminhos 
de viver montões e montões. Teremos tanto suprimento que comeremos até nos fartar e 
ainda haverá sobra, como diz a Tua palavra. Eu e a minha família estamos debaixo dessa 
porção sobrenatural de abundância e não vai faltar em nossas vidas, nem coisas pequenas, 
nem coisas grandes, em nome de Jesus, amém!”

18º DIA – DOMINGO DE MERIBÁ (ÁGUA DA ROCHA)  
doMinGo, 24 de Maio de 2020 - êxodo 17.1-7

Oração: “Pai amado, em nome de Jesus, mesmo diante de tantas provas que temos 
enfrentado, nos ensine a vencer toda e qualquer atitude de ganância por não nos 
submetemos à Sua vontade. Sacia nossa sede através da Tua Palavra e nos sustenta. 
Erguemos nossas mãos profeticamente na certeza que o Senhor estará diante de nós, 
nos guardando e nos dando o alimento necessário para permanecermos de pé e que 
entre nós, não haja mais contendas e a Tua glorias seja permanente em nosso meio, 
em nome de Jesus Cristo, amém!”



19º DIA – SUPRIMENTO SOBRENATURAL PARA GRANDE OBRA  
seGunda, 25 de Maio de 2020 - neeMias 2.1-8,17-18

Oração: “Assim como Neemias, eu não me conformo com o presente século, tenho a mente 
transformada através da Palavra, para que eu possa viver a Sua boa, perfeita e agradável vontade. 
Nos dá acesso, ó Deus, a todo suprimento necessário, para que Sua obra seja completa em 
nossas vidas e na vidas de nossos familiares. Estende o Seu favor sobre cada um de nós, em 
nome de Jesus, amém!”

20º DIA – SUPRIMENTO SOBRENATURAL QUE DÁ FIM À VERGONHA 
teRça, 26 de Maio de 2020 - Mateus 17.24-27

Oração: “Senhor, recorremos a Ti para vivermos livramentos sobrenaturais. Entregamos nossa 
confiança totalmente em Suas mãos e tudo que não conseguimos fazer, cremos que o Senhor fará. 
Dá fim, Pai de Amor, à toda vergonha que o mundo quer produzir e, como diz a Tua Palavra, no lugar 
da vergonha, haverá dupla honra. Tomo posse da palavra de Joel 2:26: "e o Meu povo jamais será 
envergonhado.” Eu profetizo que faço parte do povo mais feliz dessa terra, em nome de Jesus!”

21º DIA  – SUPRIMENTO SOBRENATURAL POR NOVA MULTIPLICAÇÃO 
QuaRta, 27 de Maio de 2020 - Mateus 15.32-38

Oração: “Pai amado, que o Seu amor e compaixão venha nos alcançar, não permitindo que passemos 
por privações. Realiza mais uma vez os Teus milagres e nos ensina que, sempre que colocamos nossos 
recursos em Suas mãos, há um grande mover de multiplicação. Ainda que seja pouco o que temos, é 
a matéria prima suficiente para que grandes e poderosos milagres aconteçam e todos possam ver o 
manifestar de Sua glória. Ligo no mundo espiritual que sob a Sua Palavra, viverei toda sorte de bênçãos 
espirituais, em nome de Jesus, amém!”

ENCERRAMENTO – 153 GRANDES SUPRIMENTOS SOBRENATURAIS 
Quinta, 28 de Maio de 2020 - João 21.1-14

Oração: “Sob a direção do Espírito Santo, vou lançar as redes nos lugares certos e ter as 
grandes pescas em todas as áreas da minha vida. Não andarei mais despido em vergonha, mas em 
comunhão com Jesus, meu salvador, estou coberto pelo Seu santo sangue e o maligno não me toca. 
Estou habilitado por esta consagração de jejum a viver 153 grandes milagres e experiências com o Deus 
vivo, com suprimentos sobrenaturais diários, em nome de Jesus, amém!”




