


Entendendo este jejum: 

Pois o SENHOR, teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos; ele sabe que 
andas por este grande deserto; estes quarenta anos o SENHOR, teu Deus, esteve 
contigo; coisa nenhuma te faltou.” (Deuteronômio 2:7)
 
A bíblia nos revela inúmeras vitórias no ambiente desértico, nos ensinando que existe 
escape e poder de superação em nossas vidas através do Espírito Santo. Este jejum 
vai te habilitar a vencer nas áreas da sua vida que estão no deserto. 
Creia e se posicione!

• 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 – VENCER AS TENTAÇÕES DO DESERTO
Terça, 9 de Junho de 2020 - Leia MaTeus 4

Oração: “Dou início a este jejum declarando que terei vitória neste deserto! Venço pela fé 
todas as provocações de satanás. Com autoridade do nome de Jesus, repreendo todos os 
demônios que tentam me fazer tropeçar ou desistir desta jornada espiritual vitoriosa! Com o 
poder da palavra, declaro que não passarei necessidade alguma, pois o Senhor envia Seus anjos 
para nos atender e nos proteger no deserto, em nome de Jesus, amém!"

2º DIA – VENCER AS SERPENTES ABRASADORAS 
QuarTa, 10 de Junho de 2020 - Leia núMeros 21.4-9

Oração: “Senhor, perdoe-me por toda vez que eu murmurei contra a Tua promessa. Limpa-me de todo 
pensamento maligno, que tenta me afastar da Tua presença. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus Cristo 
e não há mais condenação para a minha vida. O inimigo não encontrará brecha ou ocasião para me ferir 
ou me derrubar. Eu declaro que, em toda provação, Deus proverá o livramento. Desde já eu recebo a 
armadura espiritual de Deus, que me reveste e me protege de todo o mal, em nome de Jesus, amém!”

3º DIA – VENCER O ABANDONO NO DESERTO 
QuinTa, 11 de Junho de 2020 - Leia Gênesis 37:12-36

Oração: “Deus, me dê forças para suportar os momentos em que me sinto fragilizado e sozinho. 
O Senhor jamais me abandonou e peço perdão pelas vezes que não reconheci a Tua presença 
em mim. A minha confiança e a minha esperança estão somente no Senhor. Eu não olharei para a 
fragilidade humana daqueles que me decepcionaram. Eu libero perdão para todos aqueles que me 
marcaram de forma negativa ao longo da minha vida. Eu recebo o espírito de adoção, baseado no 
qual eu clamo Aba, Pai, em nome de Jesus, amém!”

4º DIA – VENCER DEFINITIVAMENTE A ESCRAVIDÃO NO DESERTO  
sexTa, 12 de Junho de 2020 - Leia êxodo 14

Oração: “Neste jejum, eu me habilito a vencer definitivamente a escravidão no deserto. Eu 
profetizo que este será o meu divisor de águas, que marcará a passagem para a minha terra 
prometida. Eu lanço fora todo medo através do perfeito amor de Jesus Cristo. A minha 
fé não se abalará pelas experiências do passado. Pelo contrário, eu prossigo para o alvo, 
que é Jesus Cristo e as promessas de Deus para a minha família. Hoje eu declaro o dia da 
libertação do povo de Deus, o dia da minha liberdade, em nome de Jesus, amém!”

5º DIA – BRAÇOS LEVANTADOS PARA VITÓRIA NO DESERTO  
sábado, 13 de Junho de 2020 - Leia êxodo 17:8-16

Oração: “Ergo as minhas mãos em direção aos céus, representando a soberania do Senhor 
sobre a minha vida e clamo pelas vitórias do Senhor. Eu confio que, quando me faltarem forças, 
o meu Deus me fortalecerá e me dará firmeza para vencer as batalhas. Quando eu me sentir 
sozinho, o Senhor me levantará como parte do Corpo de Cristo, como Igreja, para viver as 
bênçãos de Deus em comunhão e em unidade. Eu resistirei firme, renovando as minhas forças 
no Senhor até alcançar as promessas de Deus, em nome de Jesus, amém!”



6º – DOMINGO DA ENTREGA 
doMinGo, 14 de Junho de 2020 - Leia isaías 6.1-8

Oração: “Eu removo toda resistência do meu interior e me entrego totalmente ao chamado do 
Senhor para a minha vida! Serei tocado pela brasa viva que sai do Altar, para me levantar como um 
grande profeta. Estou santificado e desligo toda ação espiritual que queria me descaracterizar. Toda 
influência negativa está fora da minha vida e declaro que minha identidade espiritual está liberada para 
eu viver dias apostólicos! Tudo o que o Senhor me deu eu coloco no altar para servir ao Senhor, em 
nome de Jesus, amém!”

7º DIA – VENCER O DESERTO PARA VIVER A PROMESSA  
seGunda, 15 de Junho de 2020 - Leia Josué 14:8-15

Oração: “Como Calebe, eu escolho ouvir a voz do Senhor! Nenhuma voz contrária vai roubar a 
minha fé. Vou perseverar em seguir a vontade de Deus e a força do envio que está na minha vida me 
fará prosperar. Independente do cenário humano, eu sei que Jesus está comigo e eu viverei a plenitude 
da promessa que Ele tem para a minha vida. Espiritualmente eu já enxergo a minha vitória e vou 
perseverar até ver o milagre cumprir-se. Estou renovado para a batalha e vencerei esse deserto com a 
minha família, em nome de Jesus, amém!” 

 8º – VENCER A PERSEGUIÇÃO NO DESERTO 
Terça, 16 de Junho de 2020 - Leia 1saMueL 23:14

Oração: “Através deste jejum, eu me santifico para receber discernimento do Espírito Santo. 
Nenhuma armadilha do diabo vai prevalecer contra mim. Estou seguro debaixo das asas do Senhor 
e mal nenhum me tocará. Mesmo passando por este deserto, eu habitarei nos lugares seguros que 
Deus já preparou para mim. Em Jesus Cristo eu sou livre, fui chamado para a liberdade e o medo não 
vai me aprisionar. Terei vitórias e livramentos diariamente no deserto e sairei dele para viver minha 
constituição, em nome de Jesus, amém!”

9º DIA – VENCER PELO POSICIONAMENTO DE FÉ   
QuarTa, 17 de Junho de 2020 - Leia 2CrôniCas 20

Oração: “Eu me posiciono conforme a Palavra do Senhor e creio incondicionalmente que Ele 

me dará vitórias! Debaixo da palavra do profeta, eu irei prosperar. Como Josafá, eu vou para a 

guerra adorando ao Senhor, pois sei que viverei um grande testemunho. Permanecerei firme 

e inabalável durante o período que estou passando pelo deserto. Estou certo que Aquele que 

começou a boa obra vai completá-la na minha vida. Recebo autoridade e ousadia para dar o 

passo de fé que irá produzir o meu milagre, em nome de Jesus, amém!”



10º DIA – VENCER A DEPRESSÃO NO DESERTO   
QuinTa, 18 de Junho de 2020 - Leia 1reis 19

Oração: “Eu declaro que, em meio ao deserto, viverei a vitória sobre todo sentimento 
depressivo. Não serei manipulado por confusões e fragilidades da minha naturaza e me revisto 
de força e autoridade para vencer toda oposição. Tenho uma jornada a enfrentar e vencer, 
nada vai me paralisar! Profetizo que, diante das adversidades, sempre haverá um caminho de 
livramentos e vitórias, preparado pelo meu Deus para me abençoar, em nome de Jesus, amém!”

11º DIA – VENCER OS DESEJOS TRAIÇOEIROS NO DESERTO
sexTa, 19 de Junho de 2020 - Leia 1saMueL 24

Oração: “Declaro que, como Davi, me entregarei aos propósitos do meu Deus. Não serei 
dominado por sentimentos que podem roubar o meu futuro. Repreendo todo desejo que, em 
meio ao deserto, me leve a trair minha constituição. Vou me habilitar a viver milagres superiores 
pelo poder da aliança e da Palavra liberada do altar. Eu serei constituído e viverei as maiores 
vitórias, em meio ao deserto, em nome de Jesus, amém!”

12º DIA –  A VOZ QUE CLAMA NOVO TEMPO NO DESERTO   
sábado, 20 de Junho de 2020 - Leia MaTeus 3.1-12

Oração: “Como João Batista, em meio ao deserto, eu declaro que o novo tempo de Deus 
chegou. Profetizo que viverei uma poderosa transformação em todas as áreas da minha vida. 
Não serei roubado pela incredulidade, nem pelo medo, mas pela fé, declaro que viverei 
poderosos livramentos. A minha boca profetiza a transformação dos cenários e inaugura o ciclo 
de milagres e avivamento, em nome de Jesus, amém!”

13º DIA – DOMINGO DA LIBERTAÇÃO DO PASSADO   
doMinGo, 21 de Junho de 2020 - Leia 1reis 19.19-21

Oração: “Assim como Eliseu, eu me entrego aos planos de Deus para vencer as marcas do 
meu passado. Não serei mais dominado pelas lutas, sentimentos e pensamentos que eu já venci. 
Profetizo que, no deserto, eu avançarei e prosperarei, e declaro que debaixo da palavra de 
Filipenses 3, a completa libertação do meu passado me trará um poderoso avanço em todas as 
áreas da minha vida, em nome de Jesus, amém!”

14º DIA – SER CHAMADO NO DESERTO PARA VENCER!  
seGunda, 22 de Junho de 2020 - Leia êxodo 3

Oração: “Senhor, me abro para ser preparado por Ti, ensina-me a vencer os limites da carne, 
a viver no Espírito e a depender incondicionalmente do Teu poder e dos Teus milagres. No 
deserto, revela-me o caminho para o Monte de Deus. Faça de mim um instrumento enviado 
ao mundo para derrotar Satanás, suas obras e libertar os cativos e oprimidos, e guiá-los pela 
Palavra e direção do Senhor até ocuparem a Terra Prometida, em nome de Jesus, amém!” 



15º DIA – VENCER OS MOABITAS NO DESERTO 
Terça, 23 de Junho de 2020 - Leia 2 reis 3

Oração: “Pai, para que vençamos os nossos inimigos no deserto, ensina-nos a sermos firmes 
como Eliseu e saber com quem estamos guerreando. Somos o Seu exército forte e preparado 
para a batalha. Sacia nossa sede e nos dá habilitação para a vitória contra Moabe, este espírito 
de roubo e perversão. Que em meio à guerra, o Senhor possa nos prover com escape e 
suprimentos, pois Jesus é a água da Vida, que acaba com a morte e nos vivifica para um novo 
tempo. Confunde Senhor os nossos adversários e os entrega em nossas mãos, o nosso futuro e 
família estão preservados, em nome de Jesus, amém!"

16º DIA – VENCER O DESERTO PELA PRESERVAÇÃO DA ALIANÇA 
QuarTa, 24 de Junho de 2020 - Leia 1CorínTios 10.1-13

Oração: “Senhor Deus, hoje eu me alimento da palavra, da promessa e bebo da água que brota 
da Rocha, que é Jesus Cristo, fonte de água viva. Ensina-me a reconhecer as bênçãos recebidas 
e ser grato em tudo. Eu preservo o mesmo sentimento que houve em Cristo, para que através 
das minhas atitudes haja liberação de Suas promessas. Não cairei nas tentações do deserto, 
repreendo a cobiça, a idolatria, a imoralidade, a rebeldia e a murmuração, em nome de Jesus, 
amém!”

ENCERRAMENTO – A VITÓRIA DA IGREJA NO DESERTO 
QuinTa, 25 de Junho de 2020 - Leia apoCaLipse 12

Oração: “Eu faço parte da Igreja Apostólica de Jesus Cristo, que vence o Anticristo, o Falso 
Profeta, a Serpente e a Babilônia. Em aliança, tenho a cobertura que me dá autoridade para 
vencer os desafios e as forças espirituais das trevas. Ninguém poderá me resistir, o Senhor 
está comigo e me dá vitórias por onde eu for. O deserto é para mim lugar de adoração, 
onde sou fortalecido para conquistas superiores e protegido pelos Anjos do Senhor. No 
lugar da vergonha, terei dupla honra, superando as perseguições e injustiças, em nome de 
Jesus, amém!”




