Entendendo este jejum:
A palavra de Isaías 40:31 declara que aquele que espera no Senhor tem suas forças
renovadas e vai subir com asas como águias para as alturas, significa que alcançará
patamares jamais imaginados, sair das condições mais desprezíveis para atingir as
realizações mais extraordinárias em todas as áreas de sua vida. Cada dia deste jejum,
vamos estudar e declarar as virtudes de personagens da palavra de Deus que subiram
com asas como águias.
• Ore cada palavra profética desta cartilha três vezes por dia.
• Jejue refrigerante. 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 – VOO DE DANIEL - DE CATIVO A GOVERNADOR DA BABILÔNIA
Quinta, 6 de Agosto de 2020 - Leia Daniel 2:47-49
Oração: “Eu creio nesta palavra: Ano de Isaías é de uma poderosa transformação de cenários.
Com fé, em jejum, vou sair da condição de cativo das situações que me pressionam para
governar neste mundo, prosperarei em tudo o que fizer e subirei com asas com águia para as
alturas, ninguém poderá me resistir todos os dias, o Senhor vai a frente para me defender e me
livrar, em nome de Jesus, amém!"

2º DIA – VOO DE JÓ - DA EXTREMA HUMILHAÇÃO À PORÇÃO DOBRADA
Sexta, 7 de Agosto de 2020 - Leia Jó 42:2,5,10

Oração: “Independente do meu cenário atual, eu confio em Jesus e sei que nenhum dos planos
do Senhor vai deixar de se cumprir. Eu me levanto em autoridade para fazer da minha dor o lugar
da preparação para os propósitos superiores que Deus tem para mim. A minha consagração me
colocará em novos patamares espirituais e declaro que neste ano receberei o dobro de tudo o
que eu perdi, em nome de Jesus! Amém!”
3º DIA – VOO DE ABRAÃO - DA BABILÔNIA PARA SER PAI DE NAÇÕES
Sábado, 8 de Agosto de 2020 - Leia Hebreus 11.8-12
Oração: “Eu irei obedecer e honrar o chamado que o Senhor tem para a minha vida, pois sei
que onde Deus me enviar é o lugar que viverei a minha constituição espiritual. Estou indo em
direção à terra da minha promessa e pela fé eu declaro que meu milagre já está nas minhas
mãos! A esterilidade está quebrada! Mesmo em condições humanas desfavoráveis, eu sei que a
boa obra do Senhor será completa na minha vida, em nome de Jesus! Amém!”
4º DIA – DOMINGO DE BETESDA - DA PARALISIA PARA VIVER LIVRE
Domingo, 9 de Agosto de 2020 - Leia João 1:1-10
Oração: “Nenhuma área da minha vida ficará paralisada! Imediatamente eu saio de todo
ambiente que me enfraquece, pois Jesus já conquistou minha cura na cruz do calvário. Eu olho
firmemente para o autor e consumador da minha fé. Eu deixo as dores do passado para trás e
prossigo para o alvo da minha soberana vocação! Não serei carregado pelos meu problemas,
porque tenho autoridade sobre eles, em nome de Jesus! Amém!”
5º DIA – VOO DE JACÓ - DO ENGANO PARA SER POVO DE DEUS
Segunda, 10 de Agosto de 2020 - Leia Gênesis 32:26-30
Oração: “Eu quebro todo engano na minha vida. Sou filho de Deus e nada irá roubar a minha
identidade. O Senhor tem um bom futuro para mim e junto com a minha família, vencerei todas
as batalhas! Eu verei a glória do Senhor durante este jejum e vencerei diariamente a minha
natureza humana! Sou nova criatura e irei desfrutar da porção espiritual que o Senhor tem para
mim, em nome de Jesus! Amém!”

6º – VOO DE MOISÉS
DAS ÁGUAS DO NILO PARA LIBERTADOR DO POVO DE DEUS
Terça, 11 de Agosto de 2020 - Leia Hebreus 11:24-29
Oração: “Jesus Cristo me chamou para a liberdade! As marcas do passado não vão me
roubar, pois eu não sou morador do Egito. Tenho convicção que Deus irá recompensar
minha consagração! Não temerei as sentenças lançadas contra mim, pois estou firme nas
eternas promessas do Senhor! Sou coberto pelo sangue do cordeiro e sei que mal nenhum
irá dominar a minha casa, em nome de Jesus! Amém!”
7º DIA – VOO DE SAMUEL - DA ESTERILIDADE AO SACERDÓCIO PROFÉTICO
Quarta, 12 de Agosto de 2020 - Leia 1Samuel 1:20 ; 3:11
Oração: “Por meio de Cristo eu darei frutos permanentes! Eu recebo autoridade sobre a
esterilidade, pois sei que Deus tem promessas para a minha vida. A palavra profética vai se
cumprir e me fará viver em novos patamares de frutificação. O meu testemunho será tão
grande que os incrédulos não irão acreditar e o nome do Senhor será glorificado através
de mim, em nome de Jesus! Amém!”
8º – VOO DE ESDRAS - DO EXÍLIO PARA A RESTAURAÇÃO ESPIRITUAL
Quinta, 13 de Agosto de 2020 - Leia Esdras 7: 7,10,20,21,25
Oração: “Através deste jejum eu recebo autoridade e sensibilidade espiritual para
conhecer mais a Palavra do Senhor! Não ficarei preso às minhas limitações e marcas do
passado, pois viverei um grande avivamento! Declaro que a minha vida espiritual está
liberada para a grande restauração que o Senhor tem para mim e esta restauração me fará
realizar o dobro em tudo o que fui roubado, em nome de Jesus! Amém!”
9º DIA – VOO DE JEFTÉ
DE REJEITADO A CABEÇA DE UMA BATALHA DECISIVA
Sexta, 14 de Agosto de 2020 - Leia Juízes 11:1-3,11,32
Oração: “Sob a autoridade da Igreja apostólica, eu repreendo a ação do espírito de
rejeição. O Espírito do Senhor se apossará da minha vida e Deus me dará vitórias em
todas as batalhas decisivas. Eu profetizo que quem duvidava da eleição de Deus sobre a
minha vida reconhecerá o poder de Deus em mim e eu serei usado pelo Senhor como
instrumento de salvação, em nome de Jesus, amém!”

10º DIA – VOO DE GIDEÃO
DA COVA DA MISÉRIA PARA GENERAL DO EXÉRCITO DE DEUS
Sábado, 15 de Agosto de 2020 - Leia Juízes 6:11-16
Oração: “Eu elimino da minha vida toda timidez e menosprezo que sofri. Eu não estou
sozinho, porque o Senhor é comigo. A perseguição do inimigo servirá como impulso para o
meu crescimento na força do Senhor e, debaixo do envio de Deus, sigo nesta força para me
tornar um general de Deus. A minha família não será mais assolada pela ação do inimigo, porque
o Senhor é comigo, em nome de Jesus, amém!”
11º DIA – DOMINGO DOS VALENTES
VOO DOS VALENTES - DO ANONIMATO A CONQUISTAS SEM PRECEDENTES
Domingo, 16 de Agosto de 2020 - Leia 2Samuel 23:8-17
Oração: “Eu sou valente do Senhor e, pela minha fidelidade, Deus vai me tirar do anonimato
e me dar conquistas sem precedentes. Eu me coloco à disposição de Jesus Cristo, para
realizar a Sua obra com as minhas mãos e me entregarei sem reservas para ver a Sua vontade
integralmente cumprida. Eu profetizo que alçarei vôos mais altos em submissão à vontade de
Deus para mim, em nome de Jesus, amém!”
12º DIA – VOO DE JOSUÉ - DE ESCRAVO A CONQUISTADOR DA PROMESSA
Segunda, 17 de Agosto de 2020 - Leia Deuteronômio 31:7-8,23
Oração: “Eu profetizo que, sob a palavra do Senhor, eu serei forte e corajoso e tomarei a
terra que Ele me prometeu. O próprio Deus estará comigo e irá à minha frente e jamais me
abandonará! Eu não terei medo e nem me desanimarei, mas seguirei firme para conquistar a
promessa do Senhor para mim e para a minha família, em nome de Jesus Cristo, amém!”
13º DIA – VOO DE LÁZARO
DO TÚMULO A TESTEMUNHO DE RESSURREIÇÃO
Terça, 18 de Agosto de 2020 - Leia João 11:39-44
Oração: “Senhor, eu sei que tu me ouves. Eu sou amigo de Jesus Cristo e ouvirei a Sua voz
me chamando para a vida. Eu estou sendo desatado, saio deste túmulo para dar um grande e
poderoso testemunho de ressurreição. Nenhuma pedra me impedirá de me mover na direção
do Senhor, não importa o tempo e nem a condição. O mundo verá a glória de Deus na minha
vida, em nome de Jesus Cristo, amém!”
14º DIA – VOO DE ISAÍAS
DE SACERDOTE IMUNDO A PROFETA DO NOVO TEMPO
Quarta, 19 de Agosto de 2020 - Leia Isaías 6:1-8
Oração: “Eu já posso ver, através da fé, o Senhor sendo exaltado e enchendo a terra da Sua
glória. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados e negligências. Purifica-me e toca em
mim com a brasa viva do altar! Eis-me aqui, envia-me para fazer a tua obra e anunciar o novo
tempo de Deus para aqueles que me cercam, em nome de Jesus, amém!”

15º DIA – VOO DE PAULO
DE RELIGIOSO PERSEGUIDOR A APÓSTOLO DOS GENTIOS
Quinta, 20 de Agosto de 2020 - Leia Atos 26:15-19
Oração: “Eu conhecia Jesus apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos o vêem, porque
Deus me libertou da cegueira. Eu abro mão dos conceitos religiosos que me moldaram ao longo
da minha vida. Eu saio das trevas para a luz e aceito o envio do Senhor para levar este poder
transformador para o mundo. Eu permanecerei fiel à visão e viverei no centro da vontade de
Deus, em nome de Jesus, amém!"
16º DIA – VOO DE RUTE
DE MOABITA SEM DIREITOS À GENEALOGIA DE CRISTO
Sexta, 21 de Agosto de 2020 - Leia Rute 4:13-15
Oração: “Como Rute, a Palavra Profética se manifestará em minha vida, mudando a minha história
milagrosamente. Neste dia, eu profetizo que a minha geração será bendita, porque sou eleito de
Deus para realizar a vontade do Senhor. A minha momentânea tribulação trará um eterno peso de
glória, pois pela fidelidade imutável, eu estou na rota do Resgatador, em nome de Jesus, amém!”
17º DIA – VOO DE ESTER - DE ESCRAVA A RAINHA DA PÉRSIA
Sábado, 22 de Agosto de 2020 - Leia Ester 2:16-20
Oração: “Senhor, eu declaro que, através dos meus atos espirituais e dos meus memoriais,
viverei os livramentos que o Senhor tem para mim! Assim como Ester venceu a escravidão e
reinou, eu sou agraciado de Deus! Eu tenho um caminho de escape, creio na justiça do Senhor,
que me trará tempos de paz! Meus inimigos serão derrotados diante do poder de Deus e viverei
a restituição e um tempo de festa, em nome de Jesus, amém!”
18º DIA – DOMINGO DA GRANDE PESCA
VOO DE PEDRO - DE PESCADOR A SUCESSOR DE CRISTO
Domingo, 23 de Agosto de 2020 - Leia Lucas 5:1-11
Oração: “Chegou o tempo de assumir uma nova condição espiritual debaixo do envio! Como
Pedro, eu sou chamado por Jesus para pescar vidas, através da unção apostólica que está sobre
mim! Eu venci o medo, o pecado e as frustrações, portanto, estou separado para uma obra
incrível e nunca vista antes! Eu ligo este novo ciclo na terra e no céu! É tempo de uma grande
pesca, em nome de Jesus, amém!”
19º DIA – VOO DE EZEQUIAS
DE OPRIMIDO DA ASSÍRIA À PROSPERIDADE DOS MONTÕES
Segunda, 24 de Agosto de 2020 - Leia 2Crônicas 31.5-11
Oração: “É tempo de Montões! Nunca mais viverei a falta e a escassez, porque agora eu estou
alargando as estacas da minha vida, para receber uma porção do Senhor que vai sobejar. Eu me
enxergo na condição de Ezequias, vencendo a opressão da Assíria e prosperando como nunca!
Minha família receberá esta grande benção, que está sobre a minha vida! Em nome de Jesus, Amém!”

20º DIA – VOO DE DAVI - DE TRÁS DAS OVELHAS A REI EM SIÃO
Terça, 25 de Agosto de 2020 - Leia 2 Samuel 7:8-13
Oração: “Eu me levanto hoje para assumir a minha posição no mundo espiritual. Viverei a honra
do Senhor, porque Ele me tirou da vergonha e me colocou assentado na posição real! Gigantes
vão cair, louvarei ao Senhor e verei a inveja do inimigo caindo por terra! Como Davi, viverei
vitórias por onde eu for. Neste jejum, minha sorte será mudada, em nome de Jesus, amém!”
21º DIA – VOO DE JOÃO - DE PESCADOR A AMADO DE JESUS CRISTO
Quarta, 26 de Agosto de 2020 - Leia 1João 4:17-21
Oração: “Estou me aperfeiçoando no amor de Deus! Essa arma do evangelho será viva em
mim! Todo medo já foi lançado fora, porque eu sou experimentado na vontade do meu Senhor.
Aqueles que cruzarem o meu caminho, verão em mim esta poderosa marca de amor, que me
fará vencer o mundo! Recebo hoje esta unção e assim como João, serei o discípulo amado, o
eleito de Deus, que vive experiências nunca vividas, porque o Senhor tem uma porção só para
mim, em nome de Jesus, amém!”
22º DIA – VOO DE ELIAS - DA DEPRESSÃO AO ARREBATAMENTO NAS ALTURAS
Quarta, 27 de Agosto de 2020 - Leia 1Reis 19
Oração: “Através de meu posicionamento de fé, Deus realizará grandes sinais, vai cair fogo dos
céus e as obras do inferno serão destruídas. Não me intimidarei com sentenças e ameaças, saio
da caverna do medo e da depressão, para levantar sucessores e o juízo de Deus sobre a terra.
Com a Igreja serei arrebatado para as alturas, reinarei com meu Senhor para todo sempre e
viverei na terra o cumprimento do propósito, em nome de Jesus, amém!”
23º DIA – VOO DE CALEBE - DE ESCRAVO A DERRUBADOR DE GIGANTES
Quarta, 28 de Agosto de 2020 - Leia Josué 14.8-15
Oração: “Estou determinado a uma poderosa transformação de mente pela palavra e promessas
de meu Deus. Deixo para trás a mentalidade escrava deste mundo para ter a mente de Cristo,
a visão de um conquistador. O tempo de deserto não vai me desanimar, pelo contrário, vai
cada vez me fortalecer mais para derrubar gigantes, saltar muralhas e desbaratar exércitos, vou
conquistar a promessa por completo e terei paz, em nome de Jesus, amém!”
ENCERRAMENTO – VOO DE JOSÉ
DO FUNDO DO POÇO PARA GOVERNAR O EGITO
Quinta, 29 de Agosto de 2020 - Leia Atos 7:9-13
Oração: “Encerro este Jejum declarando que nada mais na minha vida ficará no fundo do poço!
Deus está me levantando para super adversidade por adversidade para governar na terra dos
viventes. Recebo toda sabedoria, inteligência e revelações celestiais para vencer todas as crises,
presentes e futuras, pois o Senhor transforma a miséria em prosperidade, a vergonha em dupla
honra, através da minha vida há escape para minha família, em nome de Jesus, amém!"

