


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. 
 

Que Deus abençoe a todos.

Apóstolo Estevam Hernandes
Bispa Sonia Hernandes



ABERTURA – A PROMESSA QUE QUEBRA A ESTERILIDADE 
Terça, 09 de Março de 2021 - Leia Hebreus 11.8-12

Oração: “Pela fé, obedeço ao chamado do Senhor para receber a herança espiritual reservada 
para minha vida. Vou viver todo bem do Senhor na terra e cumprir o propósito celestial. 
Independente das condições, vou obter cumprimento da promessa. Nada pode me separar do 
amor de Deus e desta aliança indestrutível, serei lembrado pela fé inabalável e intimidade com 
Deus. Neste Jejum, vou vencer o impossível, em nome de Jesus, amém!”

2º DIA – TRANSFORMAR ÁGUA EM VINHO   
QuarTa, 10 de Março de 2021 - Leia João 2

Oração: “Através da minha consagração, eu verei o senhor Jesus transformar as áreas da minha 
vida que estão em vergonha em dupla honra. Eu farei tudo de acordo com a direção de Deus 
e, purificado pela Palavra,  viverei um novo ciclo vitorioso. Não permitirei que os problemas 
do passado interfiram no futuro bendito que o Senhor tem para mim. Declaro que, a partir de 
agora, eu viverei os melhores dias da minha vida, em nome de Jesus, amém!”

3º DIA – SAIR ILESO DA COVA DOS LEÕES   
QuinTa, 11 de Março de 2021 - Leia danieL 6

Oração: “Todas as coisas cooperam para o meu bem! Eu não temerei mal algum, o Senhor vai à 
frente, Ele é meu escudo e minha salvação. Nada abalará a minha fé. Eu tenho autoridade sobre 
as sentenças, pois o sangue do Cordeiro está sobre minha vida. Jesus é o leão da tribo de Judá 
que marca a minha vida através de livramentos, sinais e maravilhas! Eu sairei ileso da cova e o 
meu testemunho honrará ao Senhor, em nome de Jesus, amém!”

4º DIA – O MAR SE ABRIR PARA A LIBERTAÇÃO
sexTa, 12 de Março de 2021 - Leia Êxodo 14

Oração: “Eu não irei retroceder! Eu prossigo para o meu alvo que é Jesus Cristo. Andarei pelo 
caminho santo e viverei um grande milagre que me levará ao cumprimento das promessas. 
Nunca mais serei dominado pelo que me escravizava. O impossível irá acontecer, para que o 
Senhor inaugure um ciclo novo na minha vida. Todo impedimento será quebrado e o Senhor me 
dará um grande livramento, em nome de Jesus, amém!”

5º DIA –   ANDAR SOBRE AS ÁGUAS   
sábado, 13 de Março de 2021 - Leia MaTeus 14.22-23

Oração: “Independente do cenário que eu estiver enfrentando, eu irei exercer autoridade 
sobre o medo. Olharei firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Sob a Palavra 
do Senhor, eu tenho autoridade para andar sobre as águas e viver o que eu nunca vivi. Ainda 
que o vento seja contrário, eu tenho bom ânimo, pois sou amado do Senhor e Ele sempre está 
comigo, em nome de Jesus, amém!”



6º DIA – DOMINGO DA REVELAÇÃO DA GRAÇA   
doMingo, 14 de Março de 2021 - Leia João 1.16-17

Oração: “Jesus Cristo é o fundamento da nova aliança e, através desta aliança, eu posso passar 
por todas as lutas sendo mais que vencedor. Eu tenho acesso à plenitude da promessa, que é o 
derramar do Espírito Santo na minha vida e, por este mover,  verei milagres acontecerem. Não 
haverá impossíveis para Deus e cada uma das Suas boas Palavras vão se cumprir na minha vida, 
em nome de Jesus, amém!”

7º DIA – COLHER A 100 POR 1 NO TEMPO DA FOME  
segunda, 15 de Março de 2021 - Leia gÊnesis 26

Oração: “Declaro que a diferença daquele que é justo e que serve a Deus se manifestará em 
minha vida, pois, mesmo diante das evidências contrárias e das dificuldades, eu serei obediente 
ao envio do Senhor e vou colher a cem por um, a grande prosperidade e colheita no tempo 
da fome. Vou semear sob a palavra de Deus sem medo e vencer os adversários, em nome de 
Jesus, amém!” 

8º DIA – SAIR DA FORNALHA ILESO  
Terça, 16 de Março de 2021 - Leia danieL 3

Oração: “Eu tomo posse que o impossível vai acontecer.  Eu não me curvarei diante das 
ameaças, injustiças ou dos dominadores deste mundo, e nenhuma ação destruidora terá poder 
sobre a minha vida, pois o Deus dos impossíveis enviará o Seu Anjo que me fará sair ileso de 
toda fornalha. Não me dobrarei às imposições deste mundo, Jesus é o único Senhor e Salvador, 
amém!”

9º DIA – NÃO HÁ IMPOSSÍVEIS PARA DEUS   
QuarTa, 17 de Março de 2021 - Leia MaTeus 19.26

Oração: “Senhor, eu te agradeço mais uma vez, porque sempre há escape e livramento no 
Senhor, mesmo diante das impossibilidades humanas. Assim declaro que viverei toda sorte de 
bençãos espirituais, salvo e remido no Sangue do Cordeiro. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo do 
que creio, em nome de Jesus, amém!”

10º DIA – A TRANSFORMAÇÃO DO INCRÉDULO   
QuinTa, 18 de Março de 2021 - Leia aTos 26.24-29

Oração: “Com o poder deste jejum, eu recebo a autoridade, a ousadia e o dom da fé, que 
me farão viver o impossível. Nada vai me intimidar, pois a palavra de Deus na minha boca é 
tão poderosa  que converterá os corações mais endurecidos. Eu e minha casa serviremos ao 
Senhor, em nome de Jesus, amém!”



11º DIA – CAIR AS PRISÕES
sexTa, 19 de Março de 2021- Leia aTos 16.24-25

Oração: “Mesmo diante das injustiças e aflições, eu não vou murmurar ou me revoltar contra 
Deus, mas vou liberar o louvor e a oração que sobem aos céus e provocam o terremoto de 
Deus que faz cair todas as cadeias e prisões, em nome de Jesus, amém!”

12º DIA –  SAIR DO FUNDO DO POÇO PARA GOVERNAR   
sábado, 20 de Março de 2021 - Leia gÊnesis 41

Oração: “Na autoridade do Senhor, eu declaro que o meu passado não vai definir o meu 
futuro. Ainda que eu tenha sofrido injustiças e chegado ao fundo do poço, Deus me levantará 
e me levará ao lugar de honra que Ele já preparou para mim. A minha vida está nas mãos do 
Senhor e mesmo que o dia mau venha, eu serei protegido. Deus me levanta para proteger a 
minha família, em nome de Jesus, amém!”

13º DIA – DOMINGO DE QUEBRAR O JUGO   
doMingo, 21 de Março de 2021 - Leia MaTeus 11:28-30

Oração: “Eu encontro descanso para a minha alma em Jesus Cristo. Eu profetizo que Deus 
quebrará todo o jugo que me foi imposto e eu serei aliviado do cansaço e da sobrecarga. A 
unção de Cristo despedaçará o jugo e me livrará do peso do inimigo. Eu recebo a mansidão e a 
humildade de coração do Senhor, em nome de Jesus, amém!”

14º DIA – A PRESERVAÇÃO NO DESERTO  
segunda, 22 de Março de 2021 - Leia deuTeronôMio 8.5-10

Oração: “Eu posso todas as cosias naquele que me fortalece. No deserto festa vida o Senhor 
me sustenta, me preserva e me guarda. A minha vida está nas mãos do Senhor, nada acontece 
sem a permissão de Deus e no meio das provações eu serei aprovado. A minha boca não servirá 
para murmurar, mas para adorar ao Senhor. Eu entrarei na terra prometida e viverei o melhor 
de Deus, em nome de Jesus, amém!” 

15º DIA – CURA DA ENFERMIDADE MORTAL  
Terça, 23 de Março de 2021 - Leia isaías 38.1-8

Oração: “Senhor, eu te louvarei em todo tempo e creio que o milagre está reservado para 
aqueles que te buscam. Lembra-te, Deus, que eu ando diante de ti com fidelidade. Me ajuda a 
fazer o que é reto aos teus olhos. Eu sei que o Senhor já enviou a sua palavra, me curou e me 
livrou do que era mortal. Eu espero em Deus e te louvarei, porque o Senhor me salvou, em 
nome de Jesus, amém!”



16º DIA – A SUA CAUSA ESTÁ DIANTE DE DEUS  
QuarTa, 24 de Março de 2021 - Leia Jó 35.14

Oração: “Julga a minha causa, ó Deus, pois eu sei que o Senhor é justo e fiel. A minha vida 
está diante de ti, para fazer a tua vontade até o meu último suspiro. Livra-me das mãos dos 
adversários, olha para a minha situação e me faz um altar de testemunho. Fortalece as minhas 
mãos para a batalha e proteja a minha mente da assolação do inimigo. Eu semeio chorando, mas 
vou colher em júbilo, em nome de Jesus, amém!”

ENCERRAMENTO – TRANSFORMAÇÃO DAS ÁGUAS DE MARA  
QuinTa, 25 de Março de 2021 - Leia Êxodo 15.22-27

Oração: “O governo de Jesus Cristo na minha vida transforma toda maldição em benção! Eu 
não darei ouvidos às vozes que querem roubar minha santidade. Mesmo em meio ao deserto, 
eu continuarei ouvindo a voz do Senhor e seguirei a direção profética que Ele tem para mim. 
O tempo não roubará minha fé e a malignidade do Egito não entrará na minha casa. Através do 
Sacrifício de Jesus Cristo eu sou sarado de toda amargura e creio que Aquele que começou a 
boa obra é fiel e justo para completá-la, em nome de Jesus, amém!”




