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“GRANDE CAMPANHA DE RENOVAÇÃO ESPIRITUAL”
21 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO!
Deus está nos chamando para darmos mais um passo em nossa caminhada com Ele. Deus deseja renovar a
sua vida espiritual, mas é necessário que você prepare o coração. Lemos, em Mt.3.3: “Porque este é o
anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas”. Estaremos orando e jejuando a fim de que: 1) Haja cura espiritual, sentimental,
física e financeira; 2) Haja salvação dos membros da família e dos amigos não-convertidos; 3) Haja
restauração do amor e comunhão entre os membros da família da igreja.
ALGUMAS ORIENTAÇÕES PRÁTICAS
1. Nossa caminhada de Jejum e Oração começará no dia 11 de Dezembro (Sexta-feira), até o dia 31
(quinta-feira), quando encerraremos a campanha.
2. O período diário de oração deverá ser de, pelo menos 30 minutos. Aproveite esse tempo para ler os
textos recomendados, e orar. Se você já fez o Curso 2 “Descobrindo a Maturidade Espiritual”, releia a
parte sobre “o Tempo a Sós com Deus”.
3. O período diário de Jejum deverá ir, pelo menos até ao meio-dia. Proponha no coração, estar orando a
Deus, em seu espírito, mesmo que você esteja no trabalho ou em outro lugar. Ao fazer a entrega do
jejum, lembre-se de que “sem fé ninguém pode agradar a Deus” (Hb.11.6 – BLH). O mais importante
não é a quantidade (o tempo), mas a intensidade e a sua motivação ao orar.
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I. PRIMEIRO PERÍODO (As Escrituras levam à convicção de pecado). Leia devagar e com sinceridade
de coração. Permita que o Espírito Santo aponte os seus pecados. Seja honesto para consigo mesmo e para
com Deus. Trate seriamente com cada pecado que lhe for revelado, para que o seu coração não o engane,
desculpando algumas das suas maldades. Tome a decisão de não permitir que empecilho algum permaneça
entre você e Deus. Assim, você poderá experimentar a verdadeira liberdade e o poder de Deus.
11 (Sexta-feira) Êxodo 20.1-17

18 (Sexta-feira) Salmo 119.9-11

12 (Sábado) Malaquias 3.6-12

19 (Sábado) Mateus 5. 27-48

13 (Domingo) Mateus 6.19-34

20 (Domingo) Mateus 7.1-5

14 (Segunda-feira) Mateus 18.15-18

21 (Segunda-feira) Mateus 23.25-28

15 (Terça-feira) Gálatas 5.19-21

22 (Terça-feira) Efésios 5.1-11

16 (Quarta-feira) Colossenses 3.1-10

23 (Quarta-feira) II Tm 3.1-5

17 (Quinta-feira) Tiago 3.1-16
II. SEGUNDO PERÍODO (As Escrituras levam à contrição de coração). Permita que o Espírito Santo
quebrante e derreta o seu coração diante da Obra completa de Cristo na cruz. Medite profundamente no
Amor do Senhor e Salvador que foi crucificado, esmagado e morto pelos seus pecados e por causa deles.
24 (Quinta-feira) Salmo 51.16,17

26 (Sábado) Isaías 53.1-12

25 (Sexta-feira) Lucas 23.32-49

27 (Domingo) I Pedro 2.22-24

III.TERCEIRO PERÍODO (As Escrituras levam à confissão de pecado). Lembre-se de que o cristão tem
de confessar seus pecados um a um. Por isso, confesse e abandone cada pecado diante de Deus, confiando
no Sangue de Jesus que foi derramado para purificá-lo desse pecado. Pecados e maldades cometidos
contra pessoas exigem restituição. E, então, quando tudo entre você e o Senhor tiver sido removido, a paz
da purificação e perdão encherá o seu coração. Agradeça a Deus pelo perdão que recebeu.
28 (Segunda-feira) Salmo 51.1-7; 66.18

30 (Quarta-feira) Pv.28.13,14; Mt.5.21-26

29 (Terça-feira) Dn.9.1-9; Tiago 5.16

31 (Quinta-feira) I João 1. 5-9

DEUS LHE ABENÇOE ABUNDANTEMENTE! Amém!
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