Nestes 14 dias de jejum:
• Participe da comunhão, receba a unção com óleo e viva as suas conquistas durante
esse poderoso jejum em uma de nossas Igrejas.
• Ore cada palavra profética desta cartilha três vezes por dia.
• Jejue arroz. Caso você não consuma este alimento, jejue um alimento que você
tem muito prazer em consumir e se desafie!
• Profetize em cima dos pedidos de oração que você determinou no início do jejum.
• Participe dos cultos na Igreja Renascer mais próxima da sua casa. Cada dia uma
palavra diferente que fará de você um conquistador em todas as áreas de sua vida.
Que Deus abençoe a todos.
Apóstolo Estevam Hernandes
Bispa Sonia Hernandes

ABERTURA – CONQUISTA DA FERTILIDADE - QUINTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2017.
Oração: Hoje, eu inicio um grande tempo de fertilidade e como Ana e outros homens e mulheres
da Bíblia, declaro que vou vencer toda esterilidade. Sei que estou no lugar certo, na casa do Senhor
e vou, debaixo de Palavra Profética, viver a fertilidade Apostólica do 100 X 1, pois o Senhor vai me
prosperar tanto que eu conquistarei os solos férteis de meus rivais, concorrentes e inimigos. Profetizo
que assim, potencializado, multiplicarei mais ainda minha fertilidade, em nome de Jesus. Amém.
2º DIA – CONQUISTA DA SANTIDADE APOSTÓLICA - 11 DE AGOSTO DE 2017
Oração: Eu, hoje, me habilito a conquistar o favor de Deus por meio do desejo de santificar a minha
vida. Repreendo toda síndrome de Hofni e Finéias e profetizo que não darei oportunidade ao pecado
ou à profanação em minha vida. Declaro que assumo hoje que vou me aproximar mais da santidade
de Deus para, como Samuel, ouvir Sua voz e assim ver todos os meus caminhos aplainados, prósperos
pela orientação de Deus. Profetizo que com a Santidade Apostólica conquistada em minha vida, todas
as minhas promessas e palavras proféticas se cumprirão como as de Samuel, em nome de Jesus.
Amém.
3º DIA – CONQUISTA DO CHAMADO. - Sábado, 12 de AGOSTO de 2017.
Oração: Profetizo que hoje é inaugurado um tempo poderoso para ouvir a voz de Deus e que onde
havia o silêncio profético serão manifestos os dias proféticos e apostólicos de Samuel. Ouvirei a voz
de Deus, a cada dia serei mais e mais e habilitado e orientado por ela. Vou potencializar e realizar o
meu chamado com excelência. Vou viver o tempo de honra que o Senhor Jesus me preparou em sua
plenitude. Terei discernimento para não ouvir outras vozes. Fecho meus ouvidos e minha mente para
todas as vozes contrárias. Essas vozes terão que reconhecer minha unção, em nome de Jesus. Amém.

4º DIA – CONQUISTA DA PORÇÃO SACERDOTAL - Terça-feira, 15 de AGOSTO de 2017.
Oração: Eu profetizo, em nome de Jesus, que vou conquistar a plenitude da porção Sacerdotal que Deus
reservou para mim, e que ela ainda será acrescida pela porção Sacerdotal dos negligentes, execráveis,
profanos e desprezadores. Terei uma porção tão abundante que deixarei herança bendita na terra e que
essa porção alcançará todas as gerações à frente. Quebro toda a maldição de Eli e declaro que minha
porção vem direto de Deus e será potencializada por outras conquista, em nome de Jesus! Amém.
5º DIA – CONQUISTA DA ALIANÇA - Quarta-feira, 16 de Agosto de 2017.
Oração: Eu profetizo que, com alianças fortes, em nome de Jesus, serei restituído e restaurado em tudo
que deixei conquistarem em meu lugar, e que também conquistarei de volta tudo o que o meus inimigos
levaram. Entendo que as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja Apostólica e que saquearei a
eira, a colheita do inimigo e que os demônios e potestades do mal não terão qualquer ação contra mim.
Todo o mal e toda a tentativa de Babilônia contra mim não se cumprirá. Como Dagon caiu diante da Arca
da Aliança, a Babilônia definitivamente cairá diante de mim e de meus aliados, em nome de Jesus! Amém.
6º DIA – CONQUISTA DA PROSPERIDADE. Quinta-feira, 17 de Agosto de 2017.
Oração: Hoje, me habilito a viver as maiores conquistas de minha vida. Aqui, na minha fortaleza, na
minha Jerusalém, na Igreja Apostólica de Jesus Cristo, todos os meus inimigos e oponentes cairão.
Assumo o controle de tudo que Deus reservou para minha prosperidade. Toda a dependência que
eu tinha de meus adversários está, a partir de hoje, desfeita. Deus me chamou para conquistar em
Seu nome e não vou mais me submeter a jugo de escravidão. Hoje rompo as fileiras dos inimigos,
definitivamente, para nunca mais se erguerem contra mim. Profetizo que hoje é o meu divisor de
águas para as minhas maiores conquistas, em nome de Jesus! Amém.
7º DIA – CONQUISTA DA PAZ - Sexta-feira, 18 de Agosto de 2017.
Oração: Em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, eu profetizo que viverei os melhores anos de minha
vida, em ambientes de comunhão e alegria. Profetizo que todas as disputas contrárias à vontade de
Deus cessarão e que no lugar de inimizade viverei tempos de Alianças produtivas. Declaro que viverei
ambientes de justiça e retidão. Profetizo que os meus adversários cairão definitivamente diante de
mim e, assim, alcançarei notoriedade, reconhecimento, prosperidade e sucesso. Declaro que com
prudência erguerei fortificações espirituais e naturais para mim e para minha família. Viveremos um
tempo poderoso de paz, em nome de Jesus! Amém.
8º DIA – CONQUISTA DA AUTORIDADE - Sábado, 19 de Agosto de 2017.
Oração: Em nome de Jesus, profetizo que não mais me lamentarei, nem me dobrarei às pressões do
inimigo. Assim como os Amonitas que afrontaram o povo de Deus foram aterrados e derrotados, todos
os malignos e aproveitadores que se erguerem contra mim, o Senhor os derrotará. Uso da autoridade
do Rei e da autoridade Sacerdotal de Cristo para vencer meus opositores. Declaro que, cheio e tomado
pela Espírito Santo, serei um diferencial em minha geração. Assumo a plenitude da autoridade de Rei e
Sacerdote na Igreja e que pela minha fidelidade vencerei com o Cordeiro Jesus Cristo! Amém.

9º DIA – CONQUISTA DO BRILHO DOS OLHOS. - Terça-feira, 22 de Agosto de 2017.
Oração: Eu profetizo que nunca mais a religiosidade vai me abater ou me intimidar. Declaro que tenho
me alimentado do mel genuíno, de Jesus Cristo e de Sua palavra. Assumo hoje esse poder de conquista
que vem pela Sua visão, pela Sua Palavra e pelos Seus sentimentos e profetizo que toda manifestação
da religiosidade cairá diante de mim, como ungido de Deus. Profetizo que nunca perderei o brilho
nos olhos, nunca me deixarei abater e que, pelo contrário, terei saúde, vigor e alegria para cumprir
o meu envio. Profetizo, em comunhão com a Igreja Apostólica, que toda sentença contra minha vida
está quebrada, em nome de Jesus! Amém.
10º DIA – CONQUISTA DA OBEDIÊNCIA - Quarta-feira, 23 de Agosto de 2017.
Oração: Como Jesus venceu o príncipe desse mundo, pela obediência ao Pai, eu profetizo que
terei poder, autoridade e zelo para vencer os poderosos que nos afrontaram no passado. Como
Samuel, eu serei radical contra os que Deus me orientar a ser. Profetizo que as gerações dos
“Agagues” deste mundo nunca mais se erguerão contra mim e meus amados. Declaro que a
minha fidelidade ao chamado Apostólico fará prosperar todo o meu caminho. Ligo no mundo
espiritual que, como Davi, também tirarei todo “Amalequita” de meu caminho e do caminho da
obra de Deus, em nome de Jesus! Amém.
11º DIA – CONQUISTA DA UNÇÃO APOSTÓLICA - Quinta-feira, 24 de Agosto de 2017.
Oração: Profetizo, em nome de Jesus, que hoje estou habilitado pela unção apostólica, e que como Davi
conquistarei todos as minhas promessas. Declaro que a unção de Rei e Sacerdote está sobre minha
vida e que viverei um novo tempo, não mais permitindo que minhas deformações comprometam o
meu chamado. Creio que em Cristo me tornei um homem apostólico segundo o coração de Deus e
que, o que ninguém realizou, eu realizarei apostolicamente. Declaro que minha carne não impedirá
mais o meu avanço, mesmo que sejam valores humanos bons. Sei que maior do que valores humanos
é o poder da unção e serei potencializado para conquistar até o que nem imaginei, mas que está no
coração de Deus, em nome de Jesus! Amém.

