“Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente
além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós
opera.” Ef. 3:20
Tema: SUPERANDO AS EXPECTATIVAS
Os próximos 40 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO têm como objetivos principais levar você a:


Estreitar sua comunhão com Deus;



Desfrutar das milhares promessas que a Palavra de Deus tem para você;



Agir e se comportar como um “filho do rei”;



Perceber o agir de Deus na sua vida e na vida dos seus irmãos;



Ser um instrumento de salvação para os que não conhecem a Jesus e de edificação para os da
igreja de Cristo;



Ter gratidão por tantas coisas boas que Ele já nos deu;



Ganhar e discipular VIDAS;

Você está recebendo um devocional diário sobre o tema e alguns pedidos gerais de oração.
Acrescente os seus próprios pedidos.
Envolva-se, jejue, ore, seja um instrumento de mudança!

Instruções para os 40 dias de jejum e oração
1. Jejum
O JEJUM DEVE SER COM PROPÓSITOS DEFINIDOS, CONFORME ALGUNS EXEMPLOS DA
BÍBLIA: II Cr 20:1-4 -Ester 4:16
At 13:3 Lc 2:36-38
- Jn 3:5...
JEJUM QUE NÃO AGRADA A DEUS E JEJUM COM PROPÓSITO ERRADO.
Jr 14:10-11
- Is 58:3-14 - Mt 6:16-18

QUE TIPO DE JEJUM VAMOS FAZER?
JEJUM PARCIAL: TIRA-SE UMA OU MAIS REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO OU
JANTAR E CAFÉ DA MANHÃ).
NOSSO JEJUM É DE 40 DIAS, PORTANTO SEJA PRUDENTE!
2. Oração
Esta é a parte mais importante da campanha.
Não adianta nada jejuar se não for
acompanhado de oração. Envolva-se na oração, acompanhe os pedidos gerais, os de sua
igreja e os seus pedidos particulares, sempre acompanhados e ações de graças.
3. Devocionais
A cada dia você terá à disposição um texto bíblico e um texto devocional curto. O objetivo
principal é que eles o ajudem a recordar e agradecer por todas as promessas à sua disposição
e pelos benefícios que Deus lhe tem dado.
OBS.:
NO DIA 31/12 VAMOS FAZER UMA GRANDE CELEBRAÇÃO PELOS 40
DIAS DE JEJUM E PELAS VITÓRIAS ALCANÇADAS.
-

RECOMENDA-SE TRAZER UMA OFERTA ESPECIAL EM GRATIDÃO AO SENHOR.

Campanha 40 dias de Jejum e Oração
Motivos de oração da Igreja
1. Ministérios: Orar cobrindo as lideranças ministeriais e fortalecimento dos ministérios
2. Evangelismo: Orar pelas vidas que o Senhor está nos enviando para conversão
3. Família: Orar pelos relacionamentos familiares (casamento, pais & filhos, irmãos, etc)
4. Saúde: Orar contra espírito de enfermidade dos membros e familiares
5. Finanças: Orar pelas finanças dos membros e da Igreja
6. Tempo: Orar para que tenhamos tempo de qualidade com Deus e equilíbrio na
administração do nosso tempo
7. Jovens e Adolescentes: Orar cobrindo as vidas dos nossos jovens e adolescentes

DEVOCIONAIS
40 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO
22 de novembro a 31 de dezembro
Tema: SUPERANDO AS EXPECTATIVAS

Dia 1

- 22 de novembro

Deus superou as expectativas do Rei Salomão

Texto: II Crônicas 1:7-12
Neste texto Deus prometeu dar a Salomão tudo o que ele pedisse. Nós também podemos pedir coisas
boas a Deus pois Ele deseja conceder-nos as provisões necessárias para nos socorrer em todos os
assuntos de nossa vida.
Porem precisamos ter sabedoria ao pedir. A bíblia diz em Tg. 4:3 Pedis, e não recebeis, porque pedis
mal, para o gastardes em vossos deleites. Peça a Deus com sabedoria e fé e ele vai te surpreender,
superando suas expectativas como fez com Salomão.
Pr. Paulo Cesar
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Dia 2

- 23 de novembro

Jesus superou as expectativas Zaqueu

Texto: Lucas 19:1-10
Neste texto a expectativa de Zaqueu era apenas ver Jesus, ele se esforçou e se expôs para isso, subindo
numa árvore. A atitude de Zaqueu fez com que Jesus olhasse para ele, conversasse com ele, entrasse na
sua casa e transformasse sua vida, trazendo salvação à sua casa. Você também pode fazer algo
exponencial para Jesus. Chame a atenção dEle e Ele vai surpreender você superando sua expectativas.
Pr. Paulo Cesar
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Dia 3

- 24 de novembro

Jesus superou as expectativas do Ladrão da Cruz

Texto: Lucas 23:39-43
Neste texto vemos um dos malfeitores que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus reconhecendo
sua condição de pecador e arrependido pede a Jesus para se lembrar dele. Jesus que conhece o coração
do homem viu nele arrependimento e confissão, superou suas expectativas concedendo-lhe perdão,
salvação e vida eterna. Todas as vezes que nos aproximamos de Jesus com o coração arrependido,
contrito e quebrantado ele, por sua graça e misericórdia nos concede perdão, restauração e ainda supera
nossas expectativas cumprindo em nós suas ricas promessas.
Pr. Paulo Cesar
40 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO
22 de novembro a 31 de dezembro
Tema: SUPERANDO AS EXPECTATIVAS

Dia 4

- 25 de novembro

Jesus superou as expectativas do cego Bartimeu

Texto: Marcos 10:46-52

O cego estava à beira do caminho mendigando, mas quando ouviu que era Jesus que passava,
lançou sobre Ele todas as suas expectativas, começou a clamar, mesmo sendo repreendido ele
continuou clamando. Jesus ouviu seu clamor e lhe perguntou: “O que queres que Eu te faça”, o
cego pediu visão e Jesus superou suas expectativas lhe dando visão e salvação e ele tornou-se
seguidor de Jesus.
Clame por Jesus, insista em clamar que Ele também vai te ouvir e superar suas expectativas.
Pr. Rodrigo Souto
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Dia 5

- 26 de novembro

Deus superou as expectativas de ANA

Texto: I Samuel 1:11
Neste texto Ana, que era estéril e por consequência disto era humilhada e vivia numa amargura profunda
de alma (v. 10), fez um voto ao Senhor pedindo que Ele a curasse e lhe desse um filho.
Deus não somente atendeu lhe dando Samuel, como também lhe deu outros cinco filhos (II Sm. 2:21)
“Visitou, pois, o SENHOR a Ana, que concebeu, e deu à luz três filhos e duas filhas; e o jovem Samuel

crescia diante do SENHOR”
Voce também pode ter suas expectativas superadas, faça um voto ao Senhor e ore insistentemente com fé
Pr. Rodrigo Souto
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Dia 6 - 27 de novembro

O Pai superou as expectativas do Filho Pródigo

Texto: Lucas 19:18-24
NA PARABOLA O FILHO PEDE PRA SER RECEBIDO COMO UM JORNALEIRO DO PAI, E O PAI O
RECEBE COMO FILHO! E SUPERANDO AS SUAS EXPECTATIVAS DISSE:
v22 - Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa; e vesti-lho, e ponde-lhe um anel
na mão, e sandálias nos pés; V23 - E trazei o bezerro cevado, e matai-o; e comamos, e alegremo-nos;
Deus quer também te receber de volta, te dar novas vestes, renovo, unção, autoridade e fazer uma grande
festa contigo. Ele vai superar suas expectativas.
Pr. Rodrigo Souto
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Dia 7

- 28 de novembro

Deus superou as expectativas das mulheres

Texto: Mateus 28:1-10
No primeiro dia da semana as mulheres foram ao sepulcro de Jesus levando especiarias
aromáticas que haviam preparado.
Os judeus não praticavam o embalsamamento. Essas especiarias foram trazidas como ato de
devoção e amor para ungir o corpo de Jesus. As mulheres não tinham nenhuma expectativa
da ressurreição de Jesus.
Nossa tendência, como humanos, é sempre ver para crer.

Nunca corremos para o túmulo

esperando encontrá-lo vazio. Nas mãos levamos as especiarias para ungir o corpo morto,
certos de que estamos praticando grande devoção.
Facilmente nos esquecemos das profecias e das promessas e palavras do Mestre que ao
terceiro dia ressuscitaria.
Esqueçamos as especiarias, a expectativa de ver um corpo, o impulso de chorar e lamentar o
Senhor morto. Ele está vivo!

Deus quer surpreender você.

Pr. Paulo Cesar

40 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO
22 de novembro a 31 de dezembro

Dia 8

- 29 de novembro

Grandiosos feitos de Deus em nossas vidas

Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras
nações se dizia: “O SENHOR fez coisas grandiosas por este povo”. Sim, coisas grandiosas fez
o SENHOR por nós, por isso estamos alegres. – Salmo 126:2-3
Alegre-se por tudo o que o Senhor tem feito em sua vida. Há um antigo hino cristão que
dizia em um de seus versos: “Conta as bênçãos, conta quantas são, e hás de ver surpreso
quanto Deus já fez”.
Nossa tendência é esquecer, rapidamente, o que temos recebido de bom, enfatizando o que
ainda não deu certo, a luta diária, o que precisa ser melhorado. Alguém já disse que muitas
vezes somos cristãos na teoria e ateus na prática.
O salmista diz que até as outras nações comentavam os feitos de Deus para com seu povo.
Não seja surpreendido murmurando, enquanto os outros comentam as obras de Deus em sua
vida e na vida da sua igreja. Tenha sempre em mente tudo o que você tem recebido do
Senhor. Alegre-se a cada manhã pelas misericórdias de Deus.
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Dia 9

- 30 de novembro

Alegria em meio à escassez

Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra
de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral nem
bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no SENHOR e me alegrarei no Deus da minha
salvação. Hc 3:17-18.
O texto de Habacuque é um hino à fé, à persistência, à dependência de Deus.

Muitos

perguntam como é possível manter a paz e a alegria em situações limite como a descrita pelo
profeta.
Perceba, porém, que ele utiliza os verbos “havendo”, “falhando” como sendo situações
momentâneas:

“não florescendo a figueira”, “não havendo uvas”, “falhando a safra de

azeitonas”, “não havendo animais nos estábulos”.
O profeta não diz que a “falha” e o “não haver” são situações definitivas, fechadas.
A alegria, a fé, a persistência e o louvor a Deus revertem qualquer situação. Transformam o
vale árido em manancial – Sl 84:6. DEUS QUER SURPREENDER VOCE
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Dia 10 - 01 de dezembro

Somos mais do que vencedores

Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres
para Jerusalém, pois o SENHOR os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus
inimigos. 2 Cr 20:27
A pior guerra é aquela em que não se conhece o poder do inimigo e as ações têm que ser
feitas debaixo de suposições.
Com os filhos de Deus isso não ocorre. Eles sabem exatamente contra quem lutar, assim
como conhecem as armas desse inimigo.
Quando a bíblia diz “que somos mais que vencedores” ela está dizendo que não importa a
intensidade da batalha, não importa a quantidade de inimigos, não importa as condições da
luta, a vitória é certa. Há casos em que mesmo perdendo, se ganha. Jesus já dizia isso.
Os filhos de Deus vão à luta já sabendo do resultado, pois todas as conquistas decorrem da
vitória de Cristo na cruz.
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Dia 11 - 02 de dezembro

A contribuição que enriquece quem dá

Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois
Deus ama quem dá com alegria. 2 Co 9:7
É preciso entender que “dar” para Deus, seja em forma de dinheiro, de tempo, de bens
materiais ou de qualquer outra modalidade de doação, é a maior honra que o homem pode
ter.
A rigor, Deus não precisa de nada e quando se tem a oportunidade de contribuir de alguma
forma para a expansão do Reino de Deus na terra, isso é algo realmente grandioso para o
homem.
Feliz daquele que consegue entender assim, o que faz com que suas doações não sejam um
peso, como se fosse uma conta a pagar.
Quando se consegue entender assim não é preciso usar de artimanhas para fazer as pessoas
darem.
As pessoas é que se anteciparão e farão questão de contribuir, pois, de acordo com a
“loucura da pregação”, essa é uma ação que enriquece quem dá.
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Dia 12 - 03 de dezembro

Deus superou as expectativa do patriarca Jó.

Texto: Jó 1.1-42
Um dos personagens mais plausível do Antigo testamento é o patriarca Jó; um homem feliz, de
personalidade forte, milionário e que tinha uma amável e nobre família, este homem de Deus desfrutava
cada momento de sua vida com seus amigos e família, ele até oferecia sacrifícios a Deus após cada festa
realizada por seus filhos, tendo em vista cobrir os pecados destes, se eles tivessem cometido algum
pecado, Jó 1.5; Até que em um dia, Jó perdeu tudo, exceto sua vida, e sua esposa. Em tudo isto Jó não
pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1.22.
Entretanto, este justo, foi surpreendido pelo Todo-poderoso exponencialmente, Jeová Gire, superou as
expectativas, de Jó, de seus amigos, parentes e esposa, dando-lhe o dobro, de prosperidade que antes
tinha, inclusive, sete filhos e três filhas.
Assim como Deus, surpreendeu o patriarca, Ele quer e vai surpreender-te.
Deus é especialista em superar as nossas expectativas.
Ev. Ivam Kleber
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Dia 13 - 04 de dezembro

Deus superou as expectativas dos jovens alunos.

TEXTO: 2 REIS 4:38-41
Um grupo de jovens eram alunos do profeta Elizeu, naquele, tempo havia uma grande fome em Israel
E assim como toda aquela população, aquele grupo de estudantes estava faminto, e precisavam de
comida.
Elizeu manda que seu moço trouxesse do mato umas ervilhas, que logo se transforma em um grande
cozido
E quando os alunos começam a digerir aquele alimento começaram a passar mal, MORTE NA PANELA
Gritaram os alunos desesperados para o seu mestre; o profeta apresenta uma solução estranha mandou
que jogassem farinha no cozido que se tornou em um prato saudável.
Então, extraímos dessa historia: o que o alimento é para o nosso físico, o saber, é para nossa alma.
Deus superou as expectativas daqueles alunos, que pensaram que iam morrer comendo aquele veneno;
Muitos, têm se alimentado com uma palavra que não e edificante, recebendo conselhos que não vem da
parte Deus, e com isso estão morrendo com coisas envenenadas. A Farinha usada nesse milagre nos
remete ao texto de João 6 que diz que Jesus é o pão da vida, e só Ele é capaz de transformar em vida o
que antes era morte.
Se você tem fome e sede espiritual, coloque um verdadeiro propósito em seu coração, de se alimentar
todos os dias com a palavra que é um verdadeiro alimento que sacia a fome da alma.
Disse Jesus: EU SOU O PÃO DA VIDA.
Márcia Conceição.
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Dia 14 - 05 de dezembro

O messias supera as expectativas de Natanael.

Texto: Jo 1.45-51.
O assunto explicitado nesses versículos revela-nos que: embora, Jesus fosse 100% homem, ele também
era 100% Deus, e na condição do Emanuel, Ele já tinha visto Natanael, antes mesmo de Felipe o chamar.
Natanael se aproxima de Jesus com expectativa, pois o apostolo Felipe o havia dito que estava se
relacionando com o messias, no entanto, ele fica extremamente maravilhado, por Jesus ter dito que o vira
debaixo da figueira, pois a pouco ele dissera:
Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Felipe: Vem e vê. Jo 1. 45-51.
Seu encontro com Jesus, foi profundamente marcado, com a manifestação da oniciência, atributo
pertencente só a divindade, exultante, Natanael adora Jesus, chamando-o de rabi, filho de Deus e
Messias.
Você sabia que Jesus está de pé com o propósito de surpreendê-lo? Ele te conhece, sabe tudo a seu
respeito e quer superar suas expectativas, certo? Sê tu uma benção!
Ev. Ivam Kleber
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Dia 15 - 06 de dezembro
TEXTO: João 20:1-15
O Senhor surpreendeu os seus seguidores, não somente cumprindo o que havia anunciado sobre a sua
ressurreição, como também enviando anjos àqueles que o procuravam e mais tarde aparecendo para seus
filhos com o corpo glorificado.
Você pode estar procurando pelo Senhor e até pensando que ele já não está mais aonde você pensava,
porém, ele se importa com você a ponto de ir ao seu encontro e te surpreende com Sua glória nunca vista
te chamando pelo seu nome.
Patrick e Bruna
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Dia 16 - 07 de dezembro

A pesca Maravilhosa.

TEXTO: Lucas 5:2-9
Neste texto, Jesus surpreendeu a todos que estavam com ele. Depois de algumas tentativas frustradas, os
seus discípulos, sobre a palavra de Jesus, lançaram mais uma vez a rede e viram suas expectativas
superadas com o grande numero de peixes pescados.
Mesmo que você já tenha “lançado a sua rede” algumas vezes, não desista! Procure ouvir a voz de Deus e
seguir exatamente as suas orientações, porque o mesmo Deus que gerou abundancia nesta passagem,
pode gerar em abundancia sua Vida. Basta Obedecer !
Patrick e Bruna
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Dia 17 - 08 de dezembro

Eliseu faz o machado flutuar

2 Reis 6:1-7
O senhor surpreende o homem que, após perder sua ferramenta no rio, clamou ao homem de Deus que
fez com que o machado flutuasse. Talvez você também tenha perdido algo de muito valor e importância na
sua vida, porem, Deus também quer te surpreender. Quando parecer que não há mais solução e que, o
que havia se perdido nunca mais retornará, creia que Deus pode trazer das profundezas o que é seu e
restituirá tudo aquilo que foi perdido. Clame a Deus, busque o profeta do Senhor e tenha suas
expectativas superadas pelo Senhor.
Patrick e Bruna
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Dia 18 - 09 de dezembro
Texto: 2 Reis 6:15-17
“E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade
com cavalos e carros; então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor! Que faremos?
E ele disse: Não temas; porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
E orou Eliseu, e disse: SENHOR, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o SENHOR abriu os
olhos do moço, e viu; e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu.”
O Senhor surpreendeu Elizeu, não somente o protegendo do mau, mas enviando um exército para
defender os seus filhos
Patrick e Bruna
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Dia 19

-

10 de dezembro

Jesus supera as expectativas de Pedro e dos
demais apóstolos.

Texto Mc. 14.27-31;Mc 14.66-72; Jo 21.15-18.
No episódio do evangelho de Marcos, Jesus informa ao apóstolo Pedro bem, como aos
demais, que todos o abandonariam na ocasião da sua prisão, e todos, igualmente negaram
que isso seria possível, e o apóstolo Pedro foi o mais veemente, dizendo: Ainda que todos o
abandone, eu jamais te abandonarei.
Quando da prisão de Jesus, Pedro corta a orelha do servo do Grão Mestre, e testemunha um
milagre, e em seguida foge deixando Jesus com os malfeitores e segue a turba de longe, até
chegar na casa do Sumo sacerdote, onde Jesus ia ser julgado
Foi nesse cenário que o apostolo negou o bom Jesus por três vezes, para cumprir o que Jesus
dissera, e não somente isso, mas ele estava apavorado, com medo de morrer, pois o homem
que ele havia ferido era parente do Grão Mestre.
O apóstolo percebeu o seu pecado e em lagrimas se retira da reunião profundamente
arrependido; dias depois, Jesus se manifesta à Pedro e alguns apóstolo, e declara o perdão à
todos e especialmente a Pedro, este chorando declara amor a seu senhor, e percebe que suas
expectativas foram em muito superadas.
Deus pode perdoar qualquer pecado ou erro que você tenha cometido na busca por seu
plano.
Fracassos ocorrem. Deus não se surpreende com isso. Deus sabe que os homens caem. sl.
37.23,24.
Homens bons as vezes, caem mais de uma vez, entretanto a graça justificadora de Deus os
levantará. Pv. 24.16.
Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? ... apascenta
os meus cordeiros. Quando o perdão é declarado, milagres acontecem. Mt. Jo. 18.12-27.
Homem, você nasceu pra vencer, se envolva com e na graça de Deus, Ele te surpreenderá,
você crê?
Ev. Ivam Kleber

