JEJUM DA LIBERAÇÃO PROFISSIONAL E FINANCEIRA
PRIMEIRO DIA – TEMA : “ TE TOMO PELA MÃO DIREITA ”
Leitura: Isaiais 45: 1 à 25
INTRODUÇÃO - Diante dos grandes desafios e obstáculos, precisamos sentir que não estamos sozinhos, o fato de ter
um aliado nos torna mais fortes, animados e esperançosos. O Senhor nos fala nesta profecia que Ele nos toma pela
mão direita, porque a mão direita simboliza poder, força e pacto.
Com a mão direita cumprimentamos as pessoas em sinal de amizade, e com ela realizamos todas as tarefas e 90%
das pessoas tem mais poder e mais agilidade na mão direita.
Os juramentos são feitos com a mão direita, e com ela abençoamos, ungimos e consagramos os servos de Deus.
 DES OE E O E ÃO DIREIR !!!! EI!!!
CO   ÃO DIREI SE OD  S FORÇ R SEGRR FORE  ÃO DIREI DE DES!!!
1 – É TEMPO DE FORTALECER AS MÃOS PARA RECEBER O QUE DEUS ESTARÁ NOS DANDO.
-er : Zacarias 08:09,12,19.
- (09) E trá-los-ei, e habitarão no meio de erusalém; e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em
justiça.
- (12) orque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e aterra dará a sua novidade, e os céus darão o seu
orvalho; e farei que o resto deste povo herde tudo isto.
- (19) ssim diz o Senhor dos Exércitos: O jejum do quarto mês, e o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, e o jejum
do décimo mês será para a casa de udá gozo, e alegria, e festividades solenes; amai, pois, a verdade e a paz.
OBS.   mão fraca não pode segurar aquilo que é grande e pesado, Deus te pede para fortalecer as mãos para
sustentar as grandes bênçãos que chegarão para você da parte de Deus.
s mãos fracas não poderão segurar e nem transportar aquilo que elas não suportam o peso.(Oremos para que
sejam fortalecidas as nossas mãos, para não desperdiçarmos o que receberemos em nome de esus).
2 – QUANDO NOS ENFRAQUECEMOS E NOS SOLTAMOS DAS MÃOS DE DEUS, ELE MESMO NOS PROCURA, PARA
NOS APOIAR, FORTALECER E NOS DIRIGIR.
-Isaias 41: 09 à 14
- (09) u a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu
servo, a ti te escolhi e não te rejeitei.
- (10) Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te esforço, e ajudo, e te
sustento com a destra da minha justiça.
- (11) Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti; tornar-se-ão nada; e os que
contenderem contigo perecerão.
- (12) Buscá-los-ás, mas não os acharás; e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada,
os que guerrearem contigo.
- (13) orque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo.
- (14) Não temas , ó bichinho de acó , povozinho de Israel; eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu redentor ó o Santo de
Israel.

O principal objetivo de Deus é te ajudar!!! leluia!!!!

-

e ajudar a se levantar, ficar em pé e firme.

-

e ajudar a caminhar seguro.

-

e ajudar a ter conhecimento do que fazer, quando fazer e como fazer.

-

e ajudar a decidir pelo melhor, mais correto, e mais seguro.

-

e ajudar a conquistar as verdadeiras vitórias para sua vida terrena e futura.

O outro objetivo é mostrar para o teu inimigo, que você não está sozinho, e que ele é Deus que faz questão de estar
amparando e dirigindo a vida dos seus filhos.
3 – MUITAS VEZES A ÚNICA ESPERANÇA É A MÃO DO SENHOR... NA HORA EXATA ELA CHEGA.
-

SOS 73:21 à 26

- (21) ssim, o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins.
- (22) ssim, me embruteci e nada sabia; era como animal perante ti.
- (23) odavia, estou de contínuo contigo; tu me seguraste pela minha mão direita.
- (24) Guiar-me-ás com o teu conselho e, depois, me receberás em glória.
- (25)  quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti.
- (26)  minha carne e o meu coração se desfalecem; mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para
sempre.
•

Você só fica caído se não quiser corresponder com a ajuda de Deus.
4 – É TEMPO DE LIMPAR O CORAÇÃO E AS MÃOS E SEGURAR FIRME NAS MÃOS DO SENHOR.

-

Isaías 59: 01 à 03.

- (01) Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar; nem o seu ouvido, agravado, para não
poder ouvir.
- (02) as as vossas iniqüidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto
de vós, para que vos não ouça.
- (03) orque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos, de iniqüidade; os vossos lábios
falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade.
5 – HOJE O SENHOR TEM PROPOSITOS AO TE TOMAR PELA MÃO DIREITA.
-Isaías 45:01
- (01) ssim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de
sua face; eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão.
1o.- bater as nações ante a sua face. (Orar para queda de todo reino que é contra a nossa vida).
2o.- Descingir os lombos dos reis. (Orar pela queda de principados que estão agindo contra nossa vida).
3o.- brir diante de nós portas que não se fecharão.(Orar para que as portas das nossas bênçãos se abram em nome
de esus).
6 – RESPOSTA DE DEUS PARA AS NOSSAS ORAÇÕES:
-Isaías 41: 11à 13.

- (11) Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti; tornar-se-ão nada; e os que
contenderem contigo perecerão.
- (12) Buscá-los-ás, mas não os acharás; e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada,
os que guerrearem contigo
- (13) orque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo: Não temas, que eu te ajudo.
7 – ENCERRAR LENDO ISAÍAS 42:06 à 08.
- (06) Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por concerto do povo e
para luz dos gentios.
- (07) ara abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere, os que jazem em trevas.
- (08) Eu sou o Senhor; este é o meu nome; a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor, às imagens
de escultura.

É!!!

SEGUNDO DIA DE JEJUM - DA LIBERAÇÃO PROFISSIONAL E FINANCEIRA.
TEMA: EU IREI ADIANTE DE TI
Leitura: Isaías 45: 1 à 25
-

O Senhor vai a nossa frente aguardando que nós estejamos dispostos a segui-lo.

•

Se quisermos conhecer a porção de Deus para nossas vidas devemos seguir ao Senhor com confiança.

odemos contar com a direção do Senhor sempre:
1 – EM MEIO AS INCERTEZAS:
-Isaías 42:16
-(16) Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas; tornarei as
trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos, planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei.
- inda que você não consiga enxergar o que Deus tem para a sua vida, você deve segui-lo e EE te fará conhecer o
que está reservado para você!!!.
-Isaías 48:17
 (17) ssim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é til,
e te guia pelo caminho em que deves andar.
2 – NA LIBERTAÇÃO DO EGITO.
- Êxodo 13: 21 e 22.
- (21) E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa
coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite.
- (22) Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite.

3 – NAS GUERRAS.
-Deuteronômio 09:03.
 (03) Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti, é fogo que consome e os destruirá, e os
subjugará diante de ti; assim os desapossarás e, depressa, os farás perecer, como te prometeu o Senhor.
Durante a guerra o Senhor destrói o nosso inimigo, subjuga diante de nós e ainda resgata das mãos do inimigo o que
nos pertence e está de posse dele.
4 – NOS ORIENTA QUANDO PEDIMOS SUA ORIENTAÇÃO.
-eremias 42: 01 à 04 , 15 à 19.
- (01) Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e oana, filho de Careá, e ezanias, filho de osaías, e todo o
povo, desde o menor até o maior,
- (02) E disseram a eremias, o profeta: Caia agora a nossa splica diante de ti , e roga por nós ao Senhor, teu Deus,
por todo este resto; porque de muitos restamos uns poucos, como vêem os teus olhos;
- (03) ara que o Senhor, teu Deus, nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de
fazer.
- (04) E disse-lhes eremias, o profeta: Eu vos ouvi; eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme as vossas
palavras; e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vo-lo declararei; não vos ocultarei nada.

-(15) Neste caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de udá; assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel:Se vós
absolutamente puserdes os vossos rostos para entrardes no Egito e entrardes para lá peregrinar.
- (16) contecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais
estará convosco no Egito, e ali morrereis.
- (17) ssim será com todos os homens que puserem os seus rostos para entrarem no Egito, a fim de lá
peregrinarem: morrerão à espada, de fome e de peste; e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei
vir sobre eles.
-(18) orque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Como se derramou a minha ira e a minha indignação
sobre os habitantes de erusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito; e
sereis uma maldição, e um espanto, e uma execração, e um opróbrio, e não vereis mais este lugar.
-(19) Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de udá: Não entreis no Egito; sabei, decerto, que testifiquei contra vós
hoje.

É!!!

TERCEIRO DIA DE JEJUM - DA LIBERAÇÃO PROFISSIONAL E FINANCEIRA.

TEMA: ENDIREITAREI OS CAMINHOS TORTUOSOS.
- Deus não anda por caminhos tortuosos sem endireita-los.
-Se quisermos andar com Deus precisamos permitir que ele corrija o nosso caminho.
-Isaías 40:03 e 04.
- (03) Vóz do que clama no deserto, preparai o caminho do senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus.
- (04) odo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros; o que é tortuoso será retificado, e os lugares
escabrosos aplainados.
- Quem passa a seguir o Senhor: ND OR CINOS DIREIOS.
- Caminho de integridade.
- Quem roubava não rouba mais.
- Quem mentia, não mente mais.
- rostituía.
- dulterava.
- Corrompia.
1– O SENHOR TRANSFORMA OS MONTES EM CAMINHOS:
-Isaías 49:11.
- (11) ransformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteradas.
- Deus transforma os impesílios da nossa vida em caminhos de bênçãos. (Barreiras como vícios – Idolatria,
Corrupção).

2– ELE PREPARA CAMINHO NO MAR E NAS ÁGUAS.
-Isaías 43:15 e 16.
 (15) Eu sou o Senhor, vosso Santo, o criador de Israel, vosso rei.
 (16) ssim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda.
 O Senhor faz caminho nas águas de correnteza forte – uitas vezes as pessoas são conduzidas pelas forças do
pecado, como se estivessem em águas impetuosas, NÃO E COO VOR E NE COO RR.

3– CAMINHO NO DESERTO.
-Isaías 43:18 e 19.
- (18) Não vos lembreis das cousas passadas, nem considereis as antigas.
- (19) Eis que faço uma coisa nova, que está saindo a luz; porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no
deserto, e rios no ermo.
- Esquece a glória do mundo, a abundância de ilusões em ofertas de pecados.
- FÇO  COIS NOV.

- É  DESERO, S VERÁ ÁG R VOCÊ.
-Isaías 43:20 e 21.
- (20) Os animais do campo me glorificarão, os chaquais e os filhotes de avestruzes; porque águas no deserto, e rios
no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido.
- (21) o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor.

4– CAMINHO NA TORMENTA E TEMPESTADE.
-Naum 01:03.
 (03) O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado; o Senhor tem o seu caminho
na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés.

5– É TEMPO DE CORRER PARA A CASO DO SENHOR PARA APRENDER OS SEUS CAMINHOS.
-Isaías 02:03.
 (03) Irão muitas nações, dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de acó, para que nos
ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas; porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de
erusalém.

6– HOJE O SENHOR VAI A SUA FRENTE PARA ENDIREITAR O SEU CAMINHO COMO:
- Servo de Deus.
- Como profissional.
- Como membro da sua família.
-Salmos 27:11.
- (11) Ensina-me Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana.
mém.

QUARTO DIA DE JEJUM - DA LIBERAÇÃO PROFISSIONAL E FINANCEIRA.
TEMA: QUEBRAREI AS PORTAS DE BRONZE E DESPEDAÇAREI AS TRANCAS DE FERRO.
- ortas Fechadas – Impede a assagem.
Leitura: Salmo 107:15 e 16.
-ortas de Bronze - Representam força e proteção.
1 - AS PORTAS DE BRONZE ERAM FEITAS PARA:
-

Cidades.

-

Casas.

-

emplos.

-

alácios.

-

risões.

s portas de Bronze eram colocadas em lugares onde haviam coisas de muito valor. Elas simbolizavam resistência e
proteção máxima, eram pesadas e indestrutíveis.
-  palavra não diz BRIREI e SI QEBRREI.
- OE O SENOR VI QEBRR toda resistência das portas indestrutíveis por nós e que estão fechadas e até agora
tem nos impedido de alcançar as riquezas e tesouros.
Quando o inimigo percebe que no caminho em que estamos as riquezas e tesouros ele procura colocar portas e
fecha-las diante de nós para nos barrar e nos impedir de alcançarmos as bênçãos.
- ortas Fechadas para Emprego.
- ortas Fechadas para Vendas.
- ortas Fechadas para Escolas, Faculdades e Cursos.
- ortas Fechadas nos inistérios.
- ortas Fechadas para romoções no rabalho.

Obs: Orar ara Que Estas ortas Sejam Quebradas Em Nome De esus!!!

2 - DESPEDAÇAREI AS TRANCAS DE FERRO.
- Existem trancas que o inimigo utiliza para fechar as portas que são tão fortes que se torna impossível de abrirmos
por mais esforços que dizermos.
- s trancas de ferro eram pesadas barras de ferros que eram utilizadas para trancar as portas de bronze. Eram
colocadas em forma de X e para abrir eram preciso 4 homens treinados para o trabalho.
- Do lado de fora da porta seria impossível o arrombamento das trancas.

Obs: Orar para que as portas de bronze das prisões sejam quebradas por Deus.

- risão do Vicio.

- risão da Enfermidade.
- risão da Depressão.
- risão do edo.
- risão da Idolatria.
- risão da Feitiçaria.
É!!!

QUINTO DIA DE JEJUM - DA LIBERAÇÃO PROFISSIONAL E FINANCEIRA.
TEMA: DAR-TE-EI OS TESOUROS ESCONDIDOS E AS RIQUEZAS ENCOBERTAS.
Introdução: Quando a Bíblia fala em tesouro se refere ao dinheiro, jóias, ouro, prata, vasos, ungüentos, especiarias,
armamentos, cereais, moedas, ou quaisquer outras possessões materiais que um governante, um monarca, ou um
indivíduo qualquer que conservem em lugares seguro fora do alcance de ladrões e assaltantes. O termo tesouro
significa também depósito.
- Naquela época quando ocorria uma guerra o inimigo vitorioso despojava o inimigo derrotado, saqueando o tesouro
e libertando os cativos de guerra.
1– O SENHOR PODE NOS DAR RIQUEZAS, PORQUE TUDO PERTENCE A ELE.
-geu 02: 08 e 09.
- (08) inha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos.
- (09)  glória desta ltima casa, será maior que a da primeira diz o Senhor dos Exércitos.
-I Samuel 02:07 e 08.
- (07) O Senhor empobrece e enriquece; abaixa e também exalta.
- 08) evanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o
fazer herdar o trono de glória.
2– O QUE SÃO OS TESOUROS ESCONDIDOS?
- São coisas de verdadeiro e grande valor que deveriam estar sendo utilizadas, mas foram escondidas de você, antes
que você recebesse. elo fato de estarem escondidas, estão conservadas. E Deus colocará nas tuas mãos intactas em
nome de esus.
3– EXEMPLOS DE TESOUROS ESCONDIDOS.
- SVÇÃO.
- BISO CO O ESÍRIO SNO.
- CONÃO CO  IGRE DE CRISO.

4– O QUE SÃO RIQUESAS ENCOBERTAS?
- uitas pessoas ainda não conseguiram desfrutar das riquezas que tem direito nesta terra, pois o inimigo as
encobriu, de entulhos, mentiras, sentimentos de incapacidade, medo de arriscar, sentimentos de fracasso e de baixa
estima.
- uitas pessoas precisam perder tudo na vida, para poder arriscar o que não tem mais e encontrar o que um dia foi
encoberto pelas estratégias do inimigo.
5– EXEMPLOS DE RIQUEZAS ENCOBERTAS.
-  EREGO.
-  CRSO QE E ROOVE R  EOR EREGO.
-  CONCRSO QE E EEGE.
-  ERNÇ DE ESSOS D FÍI (Existem muitas propriedades que estão abandonadas, e os herdeiros não
são encontrados para tomar posse).

Existem pessoas vivendo como indigentes e tem o direito de receber uma herança milionária, deixada por algum
parente, mas nunca foi encontrada.
6– OS TESOUROS E AS RIQUEZAS AOS SANTOS VEM DE DEUS.
-Deuteronômio 08:18.
- (18) ntes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é ele o que te da força para adquirires riquezas; para
confirmar a sua aliança que sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê.
-rovérbios 10:22.
- (22)  Benção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto.
- OBS.: - OS ESOROS – São as coisas de grande valor que são eternas (nos acompanharão na eternidade).
- S RIQEZS – São coisas de grande valor, que são temporais. (ficarão na terra).

