


Entendendo este jejum: 

“Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra; em lugar da afronta, exultareis na vossa 
herança; por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria.” (Isaías 61:7) 
Este é o jejum de nos apropriarmos desta grande realização de Deus para nossos dias 
em 2020: Dupla Honta. Nestes 21 Dias de Jejum, ore todos os dias estas orações e 
venha mais para a Casa de Deus, para se encher de poder e fé. Este é o ano de alcançar 
voos nunca alcançados! Ano de Dupla Honra para povo de Deus!
 

• 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 – REMOVER A VERGONHA DESTE MUNDO
Quinta, 05 de Março de 2020 - Josué 5:9

 
Oração: “Eu declaro que a partir de hoje estou posicionado diante do Senhor para iniciar 
um ciclo novo de vitórias em minha vida. Eu ouvi a voz de Deus e, em obediência, vou deixar 
de viver a vergonha deste mundo, para encontrar o meu lugar de dupla honra! O Senhor 
remove toda condenação da minha vida e estou livre para os grandes voos determinados 
para este ano, em nome de Jesus, amém!”

 2º DIA – LIBERTAÇÃO DO QUE TE AMARRAVA 
sexta, 06 de Março de 2020 - Êxodo 14:13

Oração: “Eu venço o medo! Não é tempo de olhar para trás, mas sigo adiante, para ver o 
mar se abrir e o inimigo ser derrotado. Não sou escravo! Não tenho vínculos com o passado 
de cativeiro. O Senhor abre caminho maravilhoso onde não existe, para sepultar o passado de 
vergonha. Eu sou livre, em nome de Jesus, amém!” 

3º DIA – TER O ESPÍRITO QUE GERA DUPLA HONRA 
sábado, 07 de Março de 2020 - núMeros 13:30

Oração: “Pelo poder do Espírito Santo, estou cheio de esperança, revigorado pela promessa e 
obstinado a viver as minhas conquistas. O meu espírito é inabalável, por mais que tantos anos 
tenham se passado, as inseguranças, as ameaças e as afrontas não me abatem, eu estou de pé, 
preparado para colocar os pés na Terra da Promessa, o lugar da minha dupla honra! Em nome 
de Jesus, amém!"

4º DIA – SER CABEÇA 
doMingo, 08 de Março de 2020 - deuteronôMio 28:13

Oração: “A palavra de Deus é a verdade, o Senhor me chamou para ser cabeça e estar de pé, 
nunca mais ficar prostrado ou cabisbaixo. Pela obediência à palavra do Senhor e Sua vontade, 
viverei além do que eu posso sonhar. Estarei em destaque nas minhas atividades, para honra e 
glória de Jesus, e todos reconhecerão que foi Deus que me levantou nesta posição estratégica 
de honra! Em nome de Jesus, amém!”

5º DIA – CONSTITUIÇÃO DE POVO HONRADO 
segunda, 09 de Março de 202 - deuteronôMio 28:9

Oração: “Constitui, Senhor, para si um povo santo, faça da minha casa e da minha família a 
sua morada! A nossa trajetória é apostólica e em tudo honraremos o Nome do nosso Deus, 
porque Ele é fiel! Que não viva eu, mas Cristo viva em mim e através de mim. Prossigo 
para o objetivo de viver o propósito incomparável que Ele tem para minha vida, em nome 
de Jesus, amém!”



6º DIA – QUEBRAR O MEDO DE NÃO DAR CERTO 
terça, 10 de Março de 2020 - Josué 1:9

Oração: “Eu desligo espiritualmente todos sentimentos, pensamentos e 
frustrações do meu passado que me impedem de agir. Repreendo toda paralisia 
do medo e declaro que, com coragem e fé, vou enfrentar todos os meus desafios e 
nada poderá me impedir! Terei ações proféticas sob a palavra de Deus e, na força 
do Senhor, como Josué, viverei as maiores conquistas da minha vida, em nome de 
Jesus, amém!”

7º DIA – A PERSEVERANÇA QUE REMOVE A VERGONHA   
Quarta, 11 de Março de 2020 - Lucas 8:46

Oração: “Eu profetizo que toda a minha família viverá a dupla honra do Senhor. 
Eu declaro com fé que irei perseverar diante de todas as lutas e oposições. Não 
desistirei, não voltarei atrás, porque creio que Deus é comigo! Profetizo que toda 
vergonha foi tirada e, na força do Senhor, viverei o melhor ano da minha vida, em 
nome de Jesus, amém!” 

 8º DIA – DEUS MUDA A SORTE PELA FIDELIDADE 
Quinta, 12 de Março de 2020 - Jó 42:10

Oração: “Como Jó, preservarei a minha fidelidade diante de todas as provações e pressões, 
e não vou ceder espaço ao inimigo. Profetizo que viverei uma poderosa mudança de sorte e 
a restituição dobrada de tudo o que me foi roubado. O meu redentor vive e irá me justificar, 
em nome de Jesus, amém!” 

9º DIA – A LUZ DO MUNDO 
sexta, 13 de Março de 2020 - João 9:3.

Oração: “As sentenças que me envergonhavam foram quebradas pelo poderoso plano 
de dupla honra do Senhor Jesus na minha vida. Nenhuma maldição permanecerá. Sobre 
mim está toda sorte de bençãos espirituais, que me impulsionam a viver o propósito de 
Deus na minha vida. Que a luz de Cristo brilhe através da minha vida e as trevas sejam 
dissipadas, em nome de Jesus, amém!”

10º DIA – O SALTO QUE ROMPE A PARALISAÇÃO
sábado, 14 de Março de 2020 - atos 3:8

Oração: “Eu me levanto para viver um novo tempo. Desligo da minha vida toda paralisia ou 
acomodação, eu vou me mover pela fé! A unção do Espírito Santo me levará a patamares 
superiores de experiências com Deus e, diante de todas as situações e adversidades, verei 
as respostas de Deus com grandes milagres. Profetizo: Nada poderá impedir o agir de Deus 
em minha vida e na família, em nome de Jesus, amém!”



11º DIA – A VOZ QUE ABRE A SEPULTURA  
doMingo, 15 de Março de 2020 - ezeQuieL 37:13

Oração: “Ouve, Senhor, a minha oração, liberta-me das prisões espirituais e das 
limitações humanas que o mundo quer me impor. Ainda que os meus ossos tenham 
se secado, a minha esperança não morrerá. O Senhor é o meu refúgio e a minha 
libertação, Ele faz forte ao caído e ampara ao necessitado. Nem mesmo a morte 
poderá resistir ao poder de Jesus Cristo, É Ele quem me vivifica e abre as sepulturas, 
em nome de Jesus, amém!”

12º DIA – SUPERAR AS ADVERSIDADES  
segunda, 16 de Março de 2020 - FiLipenses 4:12-13

Oração: “A boa mão do meu Deus está estendida pronta para me amparar. Ainda  que eu passe 
pela tempestade, eu não temerei, pois sei que em tudo Ele pode me fortalecer e me habilitar 
para vencer e superar toda e qualquer luta. Onde está o poder da miséria diante da grandeza 
e majestade de Jesus Cristo? Não existe força contrária que se compare com o poder do meu 
Senhor. Ele me faz mais que vencedor, em nome de Jesus, amém!”

13º – DEIXAR DE SER UMA VERGONHA 
terça, 17 de Março de 2020 - neeMias 2:17

Oração: “Deus coloca nas minhas mãos as armas espirituais para defender a Sua obra e para vencer 
todas as batalhas. Eu recebo as ferramentas para reedificar tudo aquilo que estava destruído ao meu 
redor e no meu interior. Eu profetizo que toda miséria e opróbrio que me marcaram serão eliminados 
de uma vez por todas. Eu recebo e tomo posse de todo o poder de restauração que o Senhor me dá, 
em nome de Jesus, amém!”

14º DIA – LEVANTAR-SE PARA DUPLA HONRA  
Quarta, 18 de Março de 2020 - João 5:9

Oração: “Não importa por quanto tempo eu tenha me prostrado ou por quanto tempo eu sofri. Não 
importa quem está ao meu redor ou o que me disseram. Importa apenas a vontade de Jesus Cristo 
para mim e a vontade dEle é que eu seja levantado em louvor a Deus. Por isso, não irei me abater, antes 
buscarei a direção do Senhor e me entregarei a Ele, até que a Sua obra seja completa na minha vida, 
em nome de Jesus, amém!” 

 15º – A DUPLA HONRA EM SUA CASA 
Quinta, 19 de Março de 2020 - Lucas 19:9-10

Oração: “Olha para mim, Senhor. Não para o meu tamanho ou para o meu passado, mas olha para a 
minha fé. Eu fiz o que era mal e pensei contrariamente a Ti, mas o Senhor me deu uma segunda chance! 
Ajuda-me a honrar e desfrutar da tua salvação. Ajuda-me a estender a tua salvação e a tua honra para 
a minha casa e família. Transforma o meu caráter e renova as minhas motivações, em nome de Jesus, 
amém!”



16º DIA – MÃOS LIBERADAS PARA DUPLA HONRA   
sexta, 20 de Março de 2020 - Marcos 3:5

Oração: “A religiosidade tentou por tanto tempo me impedir de viver o plano de Deus. 
Sob a autoridade de Jesus Cristo, eu sou liberado para viver a vontade do Senhor. Eu 
estou com as mãos limpas e o coração puro, pronto para subir o santo monte do Senhor. 
As minhas mãos estão curadas, liberadas e prontas para levar o mover apostólico para os 
quatro cantos desta terra, em nome de Jesus, amém!”

17º DIA – A DUPLA HONRA DE FILHO DE DEUS   
sábado, 21 de Março de 2020 - danieL 5:11-12.

Oração: “Através da autoridade espiritual que eu recebo neste jejum, eu declaro que serei 
reconhecido como ungido do Senhor. Nenhuma dificuldade que eu passei irá roubar a 
minha identidade de filho e herdeiro com Jesus Cristo. Irei manifestar os dons espirituais 
que Ele me deu, pois o Espírito do Senhor é sobre mim e no lugar da minha vergonha terei 
dupla honra, em nome de Jesus! Amém!”

18º DIA – O PURIM DA DUPLA HONRA
doMingo, 22 de Março de 2020 - ester 8:16

Oração: “Quebro toda sentença que foi lançada contra a minha vida, pois Jesus entregou-se 
na Cruz, para que eu tenha vida em abundância. A despeito de qualquer luta que eu esteja 
passando, eu profetizo que viverei com a minha família felicidade, alegria, regozijo e honra do 
Senhor! A minha vida é determinada pela Palavra Profética que sai do altar e essa Palavra não 
voltará vazia, em nome de Jesus, amém!”

19º DIA –  A PROSPERIDADE DA DUPLA HONRA   
segunda, 24 de Março de 2020 - provérbios 3:16

Oração: “Eu declaro, em nome de Jesus, que irei prosperar em todas as áreas que 
estava sendo envergonhado. Esse jejum é um divisor de águas na minha vida e recebo 
o dom de adquirir riquezas, para viver a dupla honra do Senhor. A minha obediência 
e fidelidade me levarão a viver a glória da segunda casa. Como foi com Davi, onde eu 
chegar, Deus me dará vitórias e o Senhor será glorificado através delas, em nome de 
Jesus, amém!”

20º DIA – AQUELE A QUEM O REI QUER HONRAR   
terça, 24 de Março de 2020 - ester 6:11

Oração: “Eu sou aquele a quem o Senhor Jesus deseja honrar, pois meu testemunho irá 
gerar salvação e fará com que o nome dEle seja glorificado. Nenhuma sentença contrária 
prospera contra mim. Eu estou debaixo dos propósitos superiores do Senhor e tudo 
coopera para o meu bem. Todos saberão que Deus tem feito coisas grandes na minha vida 
e verão minha alegria, em nome de Jesus, amém!”



21º DIA – ANDAR DE CABEÇA ERGUIDA  
Quarta, 25 de Março de 2020 - Lucas 13:12-13

Oração: “Deus irá endireitar os caminhos tortuosos e me fará andar pelo caminho Santo, 
onde eu viverei a dupla honra. Não ficarei prostrado diante de luta alguma, pois maior é 
o que está em mim. Declaro que nesse jejum estou me livrando de todas as amarrações 
que queriam roubar o meu futuro! Eu estou livre para ser feliz e andarei em autoridade, 
desfrutando da dupla honra, em nome de Jesu, amém!” 

 ENCERRAMENTO – NO LUGAR DA VERGONHA, VIVER A DUPLA HONRA 
Quinta, 26 de Março de 2020 - isaías 61:7

Oração: “Eu encerro este jejum glorificando de coração grato ao Senhor por todas as bênçãos 
recebidas e as que virão! Eu me aproprio desta verdade: Em lugar da vergonha, tenho dupla 
honra. Naquilo que fui subtraído, Deus me restituirá em dobro e terei alegria para sempre! 
Permaneço firme, inabalável e abundante na Obra de Deus, para viver o melhor ano da minha 
vida, em nome de Jesus, amém!”




