


Entendendo este jejum: 

Daniel foi um grande profeta da bíblia que venceu os cenários mais hostis. Sua fidelidade 
e fé foram tão notáveis, expressados em livramentos e revelações impressionantes, 
que o anjo afirmava que ele era um homem muito amado por Deus. O segredo de 
Daniel foi a sua constante consagração, disciplina de orações e jejuns, rejeição às ofertas 
da Babilônia e coragem para enfrentar as oposições demoníacas. Este jejum vai te 
fortalecer e te revelar o caminho de vitórias, pelo Poder do Espírito Santo. Vencemos os 
tempos difíceis com esta busca constante, firme e cheia de fé. Que Deus te dê incríveis 
experiências e que você tenha grande testemunhos para exaltar o nome de Cristo! 

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

• Jejue feijão. 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 – DEZ VEZES MELHOR PELA CONSAGRAÇÃO 
Terça, 13 de abril de 2021 - leia Hebreus 11.8-12

Oração: “Este tempo de consagração me prepara para ser mais forte, mais eficiente e mais 
vitorioso em todos os meus desafios. Como Daniel, eu me determino a não me contaminar 
com este mundo, a vencer as influências demoníacas e carnais, tornando-me dez vezes melhor 
do que todos os que concorrem comigo. Deus me dá conhecimento, inteligência, sabedoria e 
revelações celestiais, para me destacar em tudo que eu desempenhar. Vamos vencer a pandemia 
e todas as crises, em nome de Jesus, amém!”

2º DIA – NÃO SE CONTAMINAR COM A BABILÔNIA   
QuarTa, 14 de abril de 2021 - leia daniel 1.8

Oração: “Perdoa-me, ó Deus, pelos momentos de fraqueza em que eu deixei aquilo que não 
vem de Ti penetrar o meu interior. Limpa o meu coração e purifica a minha mente para que 
eu seja renovado. Eu estou resolvido a permanecer firme, santo e inabalável na presença do 
Senhor. Como Daniel, eu abro mão daquilo que me afasta do Senhor e rejeito os manjares que 
o mundo oferece, porque somente a Tua graça me basta, em nome de Jesus, amém!”

3º DIA – VENCER O ESPÍRITO DE LOUCURA   
QuinTa, 15 de abril de 2021 - leia daniel 4.1-37

Oração: “Eu rejeito a arrogância e a soberba da minha natureza, para ser humilde como Jesus. 
A minha boca glorificará apenas ao Rei dos Reis e nem ninguém roubará o espaço do Espírito 
Santo em minha vida. Eu recebo o capacete da salvação e o escudo da fé, jamais permitirei 
que o espírito de loucura se apodere da minha mente. Eu tenho a mente Cristo, que vence a 
ansiedade e todas perturbações desta geração, em nome de Jesus, amém!”

4º DIA – GOVERNAR SOBRE A BABILÔNIA
sexTa, 16 de abril de 2021 - leia daniel 2.47-49

Oração: “Eu profetizo a justiça do Senhor na minha vida! Onde eu fui humilhado, eu serei 
exaltado. O Senhor me escolheu para levar as boas novas e abençoar aqueles que estiverem 
comigo e eu serei levantado como um instrumento de Deus, para governar, ser cabeça e não 
cauda. O poder de Deus está se aperfeiçoando em minha fraqueza e eu colherei tudo aquilo 
que estou semeando no Senhor, em nome de Jesus, amém!”

5º DIA –   NÃO SE DOBRAR ÀS IMPOSIÇÃO DA BABILÔNIA   
sábado, 17 de abril de 2021 - leia daniel 3.8-12

Oração: “Eu não me dobrarei às imposições malignas que o inferno preparou contra mim. 
Eu me prostro somente diante da grandeza do Senhor e resistirei às ameaças do inimigo, que 
querem me impedir de estar na presença do Rei dos reis. Com Jesus Cristo, nem mesmo a 
fornalha mais quente me queimará. Como Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, a fornalha para 
mim será local de livramento e salvação, em nome de Jesus, amém!”

SEMANA DE VENCER AS IMPOSIÇÕES DA BABILÔNIA



6º DIA – DOMINGO DO LIVRAMENTO DA FORNALHA   
domingo, 18 de abril de 2021 - leia daniel 3.23-27

Oração: “Independente da intensidade da luta que eu estou passando, eu declaro que em 
Jesus Cristo sou mais que vencedorSe enfrentarmos a fornalha, sabemos que o Senhor está 
conosco. Enquanto eu estiver na provação, serei livre de tudo o que me amarrava e sairei da 
fornalha em honra! Nada me causará dano e através do meu testemunho o nome do Senhor 
será engrandecido, em nome de Jesus, amém!”

7º DIA – O ESPÍRITO EXCELENTE QUE RESOLVE O IMPOSSÍVEL  
segunda, 19 de abril de 2021 - leia daniel 5.11-12

Oração: “O Espírito Santo está sobre mim! Através da minha consagração, eu recebo toda 
boa dádiva e todo dom perfeito que vem do Pai das luzes. Oro a Palavra de Tiago 1:5 e me 
aproprio da sabedoria sobrenatural. Como Daniel, terei entendimento, sabedoria e revelação 
para conhecer profundamente o mundo espiritual. Diante das lutas, eu serei um instrumento 
de Deus para expandir o Reino dos céus, em nome de Jesus, amém!” 

8º DIA – O PERDÃO DOS PECADOS DA NAÇÃO  
Terça, 20 de abril de 2021 - leia daniel 9.3-5,19

Oração: “Eu faço parte do povo de Deus e, como filho, clamo ao Pai pedindo misericórdia, 
sabendo que através do nosso quebrantamento o Senhor virá dos altos céus, perdoará os 
nossos pecados e sarará a nossa terra. Me coloco como intercessor pelo Brasil e tenho certeza 
que os fiéis da terra alcançarão a misericórdia do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da nossa nação 
e viveremos a glória da Segunda casa, em nome de Jesus, amém!”

9º DIA – SER LIBERTO DA BOCA DOS LEÕES   
QuarTa, 21 de abril de 2021 - leia daniel 6.19-23

Oração: “O impossível vai acontecer na minha vida! Viverei um tempo de grandes livramentos, 
pois o Deus, a quem eu continuamente sirvo, é poderoso para me fazer sair ileso da cova dos 
leões! O anjo do Senhor já foi enviado a essa cova e nada vai me causar dano. Eu sairei da cova 
aprovado, pois eu creio no Senhor e verei a glória dEle manifesta na minha vida! O meu livramento 
vai engrandecer o nome de Jesus Cristo! Amém!”

10º DIA – O JUÍZO DO REINO DE DEUS   
QuinTa, 22 de abril de 2021 - leia daniel 2.44-45 - daniel 7.26-27

Oração: “Os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra e a Palavra do Senhor nunca voltará 

SEMANA DE VENCER AS PROVAÇÕES



vazia. Todos principados, potestades e dominadores estão sob a autoridade de Jesus Cristo e 
da Sua igreja! Todo domínio humano e espiritual está sujeito ao poderoso nome de Jesus! Eu 
buscarei em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça, sabendo que todas as demais coisas serão 
acrescentadas, em nome de Jesus, amém”

11º DIA – MALDIÇÕES ANULADAS PELA CRUZ DE CRISTO
sexTa, 23 de abril de 2021- leia daniel 9.13-14,19

Oração: “Em Jesus Cristo, todas as maldições foram quebradas e transformadas em bênçãos. 
Todas as coisas irão cooperar para o meu bem e a luta que eu estou passando vai me aperfeiçoar. 
Não serei omisso espiritualmente, mas vou me quebrantar no altar do Senhor e Ele vai tirar 
todo o peso que está sobre mim. Eu sei que desde o primeiro dia deste jejum o anjo do Senhor 
está ao meu lado, para me livrar e me ajudar, em nome de Jesus, amém!”

12º DIA –  VENCER A GUERRA COM JOELHOS DE UM INTERCESSOR   
sábado, 24 de abril de 2021 - leia daniel 6.10

Oração: “As minhas guerras e conflitos eu resolvo no altar! Declaro que nada vai me colocar em 
apostasia, nem as dores, nem as sentenças vão paralisar a minha vida espiritual. Eu permanecerei 
em comunhão com Deus e com Sua igreja e verei todas as barreiras caírem por terra. Minhas 
convicções espirituais irão permanecer intactas e pelo poder da oração eu verei o sobrenatural 
manifestar-se, em nome de Jesus, amém!”

13º DIA – DOMINGO DA REVELAÇÃO   
domingo, 25 de abril de 2021 - leia daniel 2.12-19

Oração: “Eu tomo posse da revelação que destrói os planos do inimigo e traz à existência o 
livramento de Deus. Declaro que viverei, pela misericórdia do Senhor, um poderoso mover de 
portas abertas e liberações pela palavra profética e revelada, pela interferência do meu Deus. 
Os planos do inimigo estão denunciados e frustrados. O Senhor é soberano sobre todos os 
reinos e Seu Reino não tem fim. Com Cristo sofremos e com Ele reinaremos! Amém!”

14º DIA – O ANJO LIVRA O POVO DE DEUS NO TEMPO DA ANGÚSTIA  
segunda, 26 de abril de 2021 - leia daniel 13.1

Oração: “Eu viverei todos os livramentos que Deus tem para mim. Em meio à angústia, Deus 
envia seu anjo, que traz salvação e preservação. Não sou dominado pelo medo e, diante das 
adversidades, eu tomo posse da palavra de que sou filho de Deus, assim vencendo a angústia e 
resistindo a todo intento do inimigo, em nome de Jesus, amém!” 

SEMANA DA VITÓRIA SOBRE PRINCIPADOS



15º DIA – O SACRIFÍCIO DIÁRIO  
Terça, 27 de abril de 2021 - leia daniel 12.10-13

Oração: “Sou preservado da abominação desoladora que está sobre a terra. Exerço com 
autoridade e soberania meu Sacrifício Diário. Pela interferência de Deus, eu sou fortalecido e 
renovado, para vencer todas as resistências e oposições que se levantam contra a minha vida. 
Nada vai me separar do amor de Cristo. A minha aliança é inabalável, em nome de Jesus, amém”

16º DIA – SER FORTALECIDO PARA VENCER OS DOMÍNIOS DEMONÍACOS  
QuarTa, 28 de abril de 2021 - leia daniel 10.18-20

Oração: “Eu sou fortalecido na unção de Deus e recebo vigor e paz para superar todas as 
oposições demoníacas. Não sou roubado pelo medo, pela enfermidade ou miséria. Declaro que 
em comunhão com a igreja e sob a palavra apostólica, eu venço os tempos difíceis. Sou marcado 
por esta unção que me faz mais que vencedor em todas as coisas, em nome de Jesus, amém!”

ENCERRAMENTO – A VITÓRIA SOBRE OS PRINCIPADOS  
QuinTa, 29 de abril de 2021 - leia daniel 10.1-3,12-13

Oração: “Eu permaneço firme e inabalável nas promessas do Senhor, sempre abundante na 
Obra, sabendo que, no Senhor, meu trabalho não é vão. Eu estou revestido da autoridade da 
Igreja, que vence todos principados, potestades e dominadores. Deus envia anjos para interferir, 
nos livrar e nos dar vitórias. O Brasil é sarado e liberto pelo nome de Jesus Cristo! Vamos 
vencer a pandemia, as crises e viver a dupla honra da restituição, em nome de Jesus, amém!”




