
Desafio NIB - 21 dias de Oração e Comunhão  

Faça com sua Família!       

 

 

 
 

- Vamos jejuar?  

Você tem liberdade para jejuar, mas, se possível, faça durante a 3ª semana de desafio de oração e comunhão (entre os 

dias 08/04 a 12/04): entenda em Deus quantos dias  e o modo que irá fazer seu jejum. Dentro da sua realidade, sugerimos que 

você se proponha a fazer o jejum de uma forma que nunca fez, seja abrindo mão de uma refeição por dia, não comendo alguns 

alimentos específicos, jejum de 6h, 8h, 12h; durante dois dias, no mínimo. Que tal? Entenda em Deus!  Você também pode, 

junto com o jejum, fazer um propósito, sacrificando coisas que você investe tempo e gosta de fazer: propósito de ficar sem rede 

social, não assistir alguma série, por exemplo. Mas, lembre-se, jejuar sempre envolve abster-se de alimentos.   

 Anote qual será seu jejum e também se fará mais algum propósito, abrindo mão também de outras coisas: 

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                      Durante o jejum lembre-se de aproveitar ainda mais seu tempo com Deus! 

- Abaixo proposta de jejum! São sugestões para direcionamento do seu jejum! Fique na liberdade de fazer utilizando essas 

direções ou o que Deus gerar no seu coração!  

 

1 - Confissão e Arrependimento  

Medite em Atos 3:19-20             

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de 

descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus”  

Medite em Joel 2:12-13             

"Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, 

e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio 

de amor; arrepende-se, e não envia a desgraça” 

- Do que você precisa se arrepender, o que precisa abandonar? Pergunte a Deus e se comprometa a agir naquilo que Ele te 

direcionar.  

 

2 - Retirando o "entulho"  

Medite em Marcos 2:22             

"Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. 

E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas; se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as 

vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas"  

Medite em 2 Coríntios 7:1            

“Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando 

a santidade no temor de Deus” 

- Ore por renovação dos céus, que seja retirado do seu coração tudo que é velho/ pecaminoso, e que você receba o novo de 

Deus através do Espírito Santo. Que haja purificação e santificação!  

 

3 - Expressão da paixão e adoração ao Senhor  

Medite: Salmos 95: 1-7a.            

“Venham! Cantemos ao Senhor com alegria! Aclamemos a Rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de 

graças; vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. 

Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez; 

as suas mãos formaram a terra seca. Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador; pois 

ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz”  

 RENOVAR    

- DESAFIO COMPLEMENTAR DA 3ª SEMANA DE ORAÇÃO e COMUNHÃO -  



- Amor e gratidão! Durante o dia cante, ore, medite, louvando a Deus por quem Ele é, pelo Seu plano perfeito de resgate e 

redenção, pelas transformações que Ele tem feito em seu coração, pelo zelo e cuidado com sua vida... Ofereça toda verdade 

do seu coração! Ore para que o Espírito Santo possa gerar, renovar ou aumentar seu amor, sua paixão por Deus. 

 

4 - Fluir do Espírito Santo  

Medite em João 7:38              

“Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva" 

- Ore e proclame essa verdade sobre sua vida: que o Espírito Santo de Deus tem liberdade para fluir em você, que as águas 

que fluem do Trono de Deus irão purificar, transformar, toda sua vida!  

 

5 - Jesus Rei!  

Medite em Filipenses 2:10-11             

“para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus 

Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.  

Medite em João 14:15               

"Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos”          

Medite em 1 Timóteo 1:17             

“Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. ”  

 

- Se pergunte e pergunte a Deus: "Qual lugar Jesus tem ocupado na minha vida?” Jesus deve ser o centro da nossa vida, Rei 

do nosso coração, pensamentos e atitudes! Ore e jejue por isso! 

 


