
Enquanto a Igreja B4 embarca em 21 dias de oração e jejum, esperamos que 
este guia sirva como um convite para permitir que a transformação interior do 
seu coração expresse uma devoção exterior centrada no Evangelho. Essas men-
sagens de oração foram elaboradas para ajudar a guiá-lo no dia a dia, mas e o 
jejum? O que é, e como fazemos isso?

O jejum é uma prática antiga entre os cristãos, onde a pessoa se abstém de 
comer, ou até mesmo beber qualquer coisa, por um período, a fim de focar total-
mente a atenção em Deus. Por exemplo, alguém pode pular uma única refeição 
a cada dia durante os 21 dias inteiros, dedicando esse tempo à oração. Ou outra 
pessoa pode optar por não comer nada e apenas beber líquidos por uma série 
de dias da semana. Claro, é preciso ter o cuidado de fazê-lo de maneira sábia e 
segura do ponto de vista médico. (Se você tiver qualquer problema de saúde, 
consulte seu médico antes de jejuar.)
Por que jejuamos é mais importante do que o que deixamos de lado ou como 
o fazemos. Por exemplo, nem sempre precisa ser comida. Nos dias de Jesus, 
não havia mídia social ou uma vasta indústria de entretenimento projetada para 
nos divertir e distrair. Um jejum de 21 dias de mídia social ou entretenimento 
comercial pode ter mais benefícios espirituais em nossa cultura do que o jejum 
de comida.
Em Mateus 6, Jesus nos ensina sobre oração e jejum. Ele começa o ensino di-
zendo: “Quando você jejua, ...” Observe que Ele não disse “se”. Jesus presumiu 
que aqueles que faziam parte do Seu Reino jejuariam. À medida que nos aprox-
imamos do jejum, devemos lembrar que o coração de Jesus para o jejum está 
enraizado no desejo de conhecermos a Deus mais profundamente e deixar de 
lado as distrações, dando mais espaço para o Espírito se mover dentro e ao nos-
so redor. O que quer que você jejue, e por quanto tempo, faça-o porque deseja 
encontrar Jesus de uma forma mais íntima e poderosa.

Independentemente de como você abraça esses 21 dias, estamos ansiosos para 
compartilhá-los com você.

21 DIAS DE 
ORAÇÃO E JEJUM 

A MANEIRA DE JESUS



Diga a Jesus o seu anseio por ele. 
Louve Seu amor, graça e majestade. 
Ore para que ele aumente seu anseio 
por ele todos os dias. (Lucas 10:42, Sal-
mos 63: 1-2)

DIA 1  CORAÇÃO DE ADORAÇÃO

Convide o Espírito do Senhor para lib-
ertá-lo dos véus. Venha a Deus pela fé 
em Cristo e veja a Sua glória. (2 Cor 3: 
16-18)

DIA 2  LIBERDADE

Venha perante o Senhor com o coração 
quebrantado e contrito. Peça a Deus 
para revelar a você o velho eu que o im-
pede de alcançar a plenitude de Cristo. 
(Isa 26: 8-9, Sal 51:17)

DIA 3  CORAÇÃO VULNERÁVEL

Peça a Deus que perdoe sua condu-
ta pecaminosa. Perdoe aqueles que o 
ofendem. (Rom 1: 28-31, Apo 22:14, Mt 
18: 32-35)

DIA 4  ARREPENDIMENTO E PERDÃO

Convide o poder curador de Jesus para 
consertar o que está quebrado em você 
e para restaurar a saúde plena de sua 
mente e corpo. (Mal 4: 2-3, Luc 1: 74-
75)

DIA 5  CURA

Ore para que Deus aumente sua sensib-
ilidade espiritual e compreensão de Sua 
verdade, para que você esteja equipa-
do para recusar as mentiras do inimigo. 
(Fp 1: 9; Hb 4:12, 5:14; Jo 8:44; Ef 2: 2)

DIA 6  DISCERNIMENTO ESPIRITUAL

Entregue os seus temores a Deus em 
troca da Sua paz. Ore para que Deus 
proteja seu coração e mente e per-
maneça em Seu Shalom. (Pr 29:25, Is 
30:15, Fil 4: 7)

DIA 7  PAZ

Ore para que Deus lhe dê um coração 
humilde, dócil e obediente, para que 
você receba o que Ele revelou, faça o 
que Ele ordenou, e siga o caminho que 
Ele estabeleceu perante você. (Fp 2: 
5-8, Ez 36:27, Hb 2:12)

DIA 8  OBEDIÊNCIA

Ore para que Deus lhe dê uma com-
preensão da mente de Cristo para que 
você possa receber plenamente o es-
pírito de poder, amor e autocontrole de 
Deus. (2 Cor 10: 5, 1 Cor 2:16, Fp 4: 8)

DIA 9  MENTE DE CRISTO

Convide o Espírito Santo para habitar 
em você. Peça a Ele para cultivar seu 
coração para que Ele ganhe glória por 
meio do caráter de Jesus manifestado 
em você. (Sl 1: 3, Jo 15: 5-7, Gal 5: 22-
23)

DIA 10  ENCHA-SE COM O ESPÍRITO SANTO

Ore por coragem para se manter longe 
do mundo carnal e seja cauteloso em 
toda a sua conduta para você possa 
compartilhar a santidade de Deus por 
meio de Jesus Cristo. (1 Ts 4: 3-7, Hb 
12:10, Ef 1: 4-5)

DIA 11  CORAGEM

Ore para ver a vontade de Deus da per-
spectiva de Deus, ande com Ele e tra-
balhe para o deleite de Deus. (Jo 6:38, 
Ef 5: 1, Hb 13:21)

DIA 12  VISÃO

Convide o Espírito Santo para mudar as 
partes de você que precisam ser forma-
dasce moldadas para que você possa 
se tornar mais como Jesus. (1 Jo 3: 1-3, 
2 Co 3:18, Gal 2:20)

DIA 13  TORNANDO-SE MAIS COMO JESUS

Louve ao Senhor pelo plano que Ele es-
creveu para você e ore para que você 
responda a esse plano sem demora ou 
distração. (Ef 1:11, 2Tm 1: 9, 1 Cor 7: 17, 
1 Ped 2: 9)

DIA 14  VIVA COMO VOCÊ É CHAMADO

Peça a Deus para revelar quais são os 
seus dons espirituais. Peça a Deus para 
guiá-lo para usar seus dons espirituais 
para servi-Lo. (Is 6: 8, 1 Pe 4:10-11, Jo 
14: 12-14)

DIA 15  SIRVA

Ore para que a mensagem de espe-
rança alcance os não salvos e que o 
coração das pessoas seja aberto para 
se arrepender de seus pecados, con-
fessar Jesus como Salvador e habitar na 
proteção do Pai. (Mat 9: 37-38, 24:14; 2 
Pedro 3: 9)

DIA 16  JESUS A SER CONHECIDO

Ore para que a Igreja B4 possa pro-
mover um lar espiritual acolhedor 
para pessoas de todas as idades 
e origens culturais para adorar a 
Deus e pregar o evangelho juntos.

DIA 18  A VISÃO DA IGREJA B4

Ore para que todas as igrejas de Deus 
se unam através do amor de Jesus e in-
troduzam o governo de Deus e produ-
zam retidão e justiça. (Jo 17: 20-23, Ef 
4: 3-6, Rm 15: 5-6)

DIA 19  UNIDADE ENTRE AS IGREJAS

Ore para que Deus derrame Seu Es-
pírito sobre a América, perdoe nossos 
pecados e cure nossa terra. Ore para 
que milhões de pessoas sejam con-
vencidas pelo Espírito Santo, se arre-
pendam de seus pecados e entreguem 
seus corações ao Salvador. (2 Crônicas 
7:14, Salmos 85: 6; Hab 3: 2, Is 57:15)

DIA 20  RESTAURAÇÃO E REAVIVAMENTO

Ore pela salvação dos líderes do gov-
erno. Ore para que Deus lhes dê 
sabedoria para tomar decisões sábias, 
governar com integridade, justiça e 
misericórdia e defender a verdade de 
Deus. (1 Tim 2: 1–2, Rom 13: 1, Tito 3: 
1–2)

DIA 21  O GOVERNO

Ore para que a cura de Jesus caia sobre 
as famílias e restaure casamentos e rel-
acionamentos pais-filhos. (Mal 4: 6; Efés 
5: 22-33, 6: 1–4)

DIA 17  CASAMENTO E FAMÍLIAS


