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CAMPANHA DE 40 DIAS DE COMPROMISSO COM A ORAÇÃO E JEJUM DO CIAM SEDE
POR ESTA CAUSA ME PONHO DE JOELHOS – EFÉSIOS 3:14
Data de 20 de março a 28 de abril de 2019
Introdução:
Shalom amados do Senhor,
Estamos iniciando nossa primeira campanha de 40 dias de oração e jejum. E começamos em
sintonia como relógio de Israel, pois hoje começa a festa de Purim. Onde Deus mudou a sorte
de seu povo, usando a vida de Mardoqueu e Ester. Ela orando e jejuando alcançou o favor do
Rei. Creio que nestes dias seremos usados por Deus e veremos o favor do Rei mudando a
história da nossa igreja.
Juntos, movimentaremos o mundo espiritual com nossas orações e também estreitaremos
ainda mais a nossa comunhão. Serão dias em que a RDA de INTERCESSORES e toda
Igreja, dobrarão seus joelhos, numa grande mobilização de fé em busca de despertamento
espiritual, guerra contra a maledicência e o avivamento espiritual. Exaltado seja o nosso Deus
que nos presenteou com o Espírito Santo.
Este manual foi preparado para orientar a RDA de INTERCESSORES e toda a Igreja neste
COMPROMISSO de 40 dias de oração e Jejum. O nosso proposito maior é o
DESPERTAMENTO ESPIRITUAL, GUERRA CONTRA MALEDICÊNCIA, O AVIVAMENTO
ESPIRITUAL E PELA OBRA MISSIONÁRIA DO CIAM.
Usaremos o período de 40 DIAS que já é muito usado por outras Igrejas quando entram neste
tipo de campanha.
E porque 40 dias de oração? “E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos
céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.” (2 Crônicas 7.14).
Porque precisamos de arrependimento (...se humilhar).
Porque precisamos de despertamento espiritual (e orar...).
Porque precisamos de Avivamento (e buscar a minha face)
Porque precisamos de libertação espiritual (e se converter dos seus maus caminhos).
Porque precisamos de cura espiritual (perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra).
Na história do povo de Deus, sempre houve convocação do povo para a oração em
momentos especiais. Chegou o nosso momento. Estamos no ano do Compromisso.
O rei Josafá convocou todo o povo para orar diante da ameaça dos inimigos (2 Crônicas 20).
Esdras apregoou jejum e oração (Esdras 8.21‐23).
Ester convocou o povo para orar e jejuar (Ester 4.15‐17; 9.20‐22).
Sabemos que não há nada de místico no número 40, mas vemos na Bíblia experiências
interessantes:
• Moisés passou 40 dias no Monte Sinai onde recebeu os mandamentos do Senhor,
• Elias foi sustentado por Deus por 40 dias no deserto,
• Deus concedeu 40 dias para que a cidade de Nínive se arrependesse,
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• Jesus passou 40 dias no deserto preparando‐se para iniciar seu ministério.
Portanto, nos próximos 40 dias, temos um chamado para a reflexão na palavra de Deus, para
a oração e o jejum.
Nossa Campanha de Jejum e oração começa dia 20 de março às 00h00min, e irá se encerrar
no dia 28 de abril. Aniversário do CIAM SEDE
É hora de incentivar uns aos outros! Levantemos as mãos santas e nos curvemos diante do
Santo Deus, digno de toda adoração. Vamos juntos! Todos! Em uma só voz e numa só fé,
buscar a face do Deus Altíssimo e ver o agir do Espirito Santo em nosso meio.
Desejo grandes e ricas experiências a todos INTERCESSORES e para toda Igreja nesses
dias. Estamos certos de que este momento precioso nos servirá de amadurecimento e
aprimoramento do nosso discernimento espiritual. O Deus bendito nos faça desfrutar de toda
sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Um forte abraço a todos intercessores.
ORIENTAÇÕES GERAIS:
Diariamente durante as próximas seis semanas, você receberá um devocional contendo a
leitura bíblica, uma reflexão e os motivos de oração daquele dia e ainda um desafio. Se
possível reúna a família em cada dia e façam a leitura em conjunto. Escolha uma hora do dia
que seja a mais apropriada e um local para ser o seu “quarto de guerra” durante este período.
Cremos que a campanha será melhor aproveitada se você puder segui‐la todos os dias no
mesmo local e horário. Não deixe as leituras ou desafio do dia se acumularem.
O “desafio do dia” foi criado para tornar prático tudo quanto você aprendeu no dia. Portanto,
não é conveniente deixar de executá‐lo.
Cremos que estes serão dias em que experimentaremos um grande mover de Deus no meio
da igreja. Serão dias e despertamento espiritual e de avivamento de vidas. Você
experimentará uma transformação radical em sua vida espiritual e em seu relacionamento
com o Senhor.
OBJETIVOS DESTA CAMPANHA DE ORAÇÃO E JEJUM
1º. LER TODO O NOVO TESTAMENTO DE ATOS ATÉ APOCALIPSE
(171 CAPÍTULOS) PARA ESSES 40 DIAS.
4 (capítulos) por 34 dias = 136
6 (capítulos) por 5 dias = 30
5 (capítulos) por 1 dia = 5
2º. MONTAR UM RELÓGIO DE ORAÇÃO COM OS INTERCESSORES
3º. LEVANTAR UMA GERAÇÃO DE INTERCESSORES DO CIAM SEDE
4º. PROMOVER UM DESPERTAMENTO ESPIRITUAL PESSOAL E DA IGREJA
5º. CLAMAR PARA QUE OS SINAIS E MARAVILHAS DE DEUS SE MANIFESTEM ENTRE
NÓS.
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6º. GUERREAR
MURMURAÇÃO.

CONTRA

DO

ESPIRITO

DE

MALEDICÊNCIA,

MENTIRA

E

7º. LEVAR A IGREJA A DESPERTAR PARA A IMPORTÂNCIA DA PRATICA DA
INTERCESSÃO
ORAÇÃO
Sabemos que o primeiro passo a ser dado nesta Campanha de 40 dias é determinar‐se a
orar se quisermos ser vitoriosos. A oração é um dever do crente. É uma ordem: “Orai sem
cessar” (1 Ts 5.17).
ORIENTAÇÕES GERAIS
A cada dia faça o seguinte:
ORE a Deus para que você ouça a sua a voz.
ORE agradecendo a Deus
LEIA os capítulos no NT (Atos a Apocalipse) correspondentes daquele dia.
CANTE um louvor a Deus que você mais gosta
MEDITE na Palavra – observe faça perguntas.
APLIQUE a Palavra na sua vida.
ORE ou Escreva uma oração em resposta ao que
Deus falou a você.
COMPARTILHE a palavra com seus familiares
MOTIVOS DE ORAÇÃO:
Teremos os motivos gerais e diariamente os motivos específicos de oração.
Ore pelo despertamento espiritual da igreja
Ore para que o espírito de maledicência saia do nosso meio
Ore pelos líderes de célula e pelas células na conquista de Vidas
Ore pelo Ap. Alexandre e Apa. Rita
Ore pelos nossos missionários em RIO TERCERO (Córdoba -Arg.)
Ap. Alexandre e Apa. Yanina e seus filhos Samuel, Gabriel e Isabel.
Ore pelos nossos missionários em Itamonte (MG) Pr. João e Pra. Marise e seus filhos João
Neto e João Filipe
JEJUM
É certo que Jesus não deixou uma ordem explícita para que jejuemos. Em Mateus 6.16 lemos:
“Quando vocês jejuarem não façam uma cara triste como fazem alguns hipócritas, pois eles fazem
isso para todos saberem que eles estão jejuando” (Mt 6. 16). Parece que para Jesus a questão era
quando os crentes iriam Jejuar e não se eles jejuariam.
O QUE É O JEJUM? É a abstinência de alimento ou de algo com o que nos importamos muito
com uma finalidade espiritual por um período de tempo. Não é penitência, mas um período em
que nos colocamos inteiramente na dependência de Deus. Também não é dieta, pois tirar o
alimento e não orar não é jejum, é dieta. O jejum é de ordem pessoal. Cada pessoa deve decidir
fazê‐lo ou não, por isso o princípio bíblico é não torná‐lo público. (Mt 6.16‐21)

O JEJUM PODERÁ SER REALIZADO DE DUAS FORMAS:
Tradicional: abrindo mão de uma refeição, normalmente é o café da manhã.
A segunda opção é um pouco mais difícil: 24h bebendo somente água, em dias alternados
(dia sim e dia não).
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Por exemplo: se você fizer o jejum na segunda (de 00h00min até 23h59min), você o retomará
na quarta-feira, depois na sexta-feira… até terminar os “40 dias de jejum e oração”.
*Considere o dia sempre começando às 00h00min e terminando às 23h59min.
*Orando pelo menos 1 hora por dia, você no tempo da oração poderá fazer a leitura do Novo
Testamento.
CADA SEMANA TEREMOS DISCIPLINAS ESPIRITUAIS
E ENCONTROS PARA ORAÇÃO NO TEMPLO E NA TORRE DE ORAÇÃO.
1ª. Semana (20 a 26 de março)
Parar com o “REFRIGERANTE”;
2ª. Semana (27 de março a 2 de abril)
Diminuir radicalmente o tempo que passamos assistindo à “TELEVISÃO”.
3ª. Semana (de 3 de abril a 9 de abril)
Cortar o “CAFÉ”;
4ª. Semana (10 de abril a 16 de abril)
Diminuir o tempo na “INTERNET e REDES SOCIAIS”;
5ª. Semana (17 de abril a 23 de abril)
Cortar a “CARNE VERMELHA”;
6ª. Semana (24 de abril a 28 de abril)
Cortar o “DOCE”;
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AGENDA DA 1ª. SEMANA DE 20 A 26 DE MARCO
1º. DIA DE ORAÇÃO (20)
Leit. bíblica de Atos 1 a 4
At.1:8 “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis
testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da
terra.”
Reflexão
Precisamos do poder do Espirito Santo para fazermos a obra de Deus. Sem este poder não
conseguimos avançar na vida espiritual. Por isso nestes 40 dias vamos clamar pelo nosso
despertamento espiritual e o avivamento da Igreja. Será o lindo o que Deus vai fazer nestes
dias.
Ore
Atente para os pedidos gerais e depois ore consagrando sua vida ao Senhor e peça para que
Deus leve o CIAM SEDE a viver um grande despertamento espiritual. Peça perdão pelas
vezes em que como igreja, tenhamos porventura, nos realizado a obra de Deus sem o agir do
Espirito Santo. Ore pelo Pr. Salatiel e Pra. Adriana e seus filhos Murilo e Amanda.
Desafio
Faça o propósito de fazer um jejum de coisas que tem te afastado de ter comunhão com
Deus. Coisas que tem tirado seu foco, como por exemplo: praticar certos tipos de atividades
ou recreação, certos programas de TV (futebol, novelas, etc.), certos conteúdo na internet.
2º. DIA DE ORAÇÃO (21)
Leit. bíblica de Atos 5 a 8
At.5:11 “E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre
esses acontecimentos.”
Reflexão
A confissão de pecados abre a porta da comunhão com Deus. Enquanto o pecado de Ananias
e Safira estava oculto quanto prejuízo para a vida da Igreja? É preciso entender que seu
pecado causa crises para você mesmo e para a sua Igreja. Por isso precisamos da
confissão, pois a confissão é um importante elemento da oração. Mas, a quem devemos
confessar os pecados? Notem que no texto de Atos % diz que Ananias e sua esposa
mentiram ao Espirito Santo. Devemos confessar os pecados ao nosso Deus e solicitar o
perdão.
Precisamos confessar diariamente os nossos pecados a Deus, e buscar dele o perdão, da
mesma forma que, diariamente, precisamos viver de modo que o seu nome seja honrado e,
diariamente precisamos lutar para que o seu reino se expanda.
Ore
Ore pedindo perdão a Deus pelos seus pecados pessoais, pelos pecados da Igreja, membros
e liderança. Clame a Deus para que mude nossa vida, hábitos e posturas. Ore pela liderança
da Igreja para que Deus ilumine e dê sabedoria espiritual. Ore pelo Pr. Cesar e Pra. Andreia e
suas filhas Ingrid e Ester.
Desafio
Peça a Deus para ajudá‐lo a fazer uma lista abrangente dos seus pecados. Confesse cada
pecado que o Espírito Santo trouxer a sua mente e aceite o perdão de Deus. Procure obter o
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perdão de todos os que você ofendeu e perdoe a todos os que o feriram (Mc.11.25; Lc.11.4;
17.3,4).
3º. DIA DE ORAÇÃO (22)
Leit. bíblica de Atos 9 a 12
At.9:12 “Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para
levar o meu nome perante os gentios, e os reis, e os filhos de Israel...”
Reflexão
Como é bom saber que o nossos Deus nos vê como escolhidos para sua obra. Que Ele não
leva em conta as nossas imperfeições, mas sempre nos vê com os olhos de entusiasmo
crendo que seremos usados por Ele. Entretanto para que isto aconteça é preciso que haja o
arrependimento e o desejo sincero de ser usado por Ele.
Ore
Vamos clamar pedindo perdão pelas vezes que o Senhor quis nos usar, e nós tomados pelo
conformismo, pelo desânimo e a apatia não deixamos o Espírito Santo agir em nós. Ore
também pedindo pelo altar da Igreja, que o Senhor trabalhe na unidade do ministério de
louvor. Ore pelos Pr. Alexandre e Pra. Daniele e seus filhos Nicole e Emanuel
Desafio
Estabeleça um alvo de oração como Daniel (três vezes por dia nesta semana)
4º. DIA DE ORAÇÃO (23)
Leit. bíblica de Atos 13 a 16
At.16:7-8 “...defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o
permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Trôade.”
Reflexão
Nós podemos e devemos fazer planos. É muito importante planejar, mas o que faz a diferença
é o quanto estamos sensíveis a voz e a vontade do nosso Senhor. Os Apóstolos queriam ir
para Bitínia, o texto diz que o Espirito do Senhor Jesus não o permitiu. Quantas vezes o
Senhor nos aponta a direção ou mesmo muda a nossa rota e o nosso coração ao invés de se
alegrar se entristece? Creia que o Senhor está conduzindo a tua história.
Ore
Pedindo perdão pelas vezes que voce tomou a decisão contraria a vontade divina. Peça
perdão pelas vezes que voce disse que iria ouvir a voz do seu coração e deixou de ouvir
adoce voz do Espírito Santo. Ore pelo Pr. Enock e Pra. Ana Carla e seus filhos Isac e
Giovana.
Desafio
Encontre na sua bíblia o texto que diz que a vontade do Senhor boa, perfeita e agradável e
envie para um outro intercessor e ore pela vida dele.
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5º. DIA DE ORAÇÃO (24)
Leit. bíblica de Atos 17 a 20
At.18:9,10 “Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas;
pelo contrário, fala e não te cales; porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te
mal, pois tenho muito povo nesta cidade.”
Reflexão
Diante das lutas que passamos não tem nada mais consolador em saber que temos o nosso
Senhor ao nosso lado nos sustentando, nos renovando e nos animando na caminhada. Na
sua luta voce não está sozinho. Ele hoje lhe diz: “Eu estou contigo!” Siga em frente e não para
de clamar pois no tempo certo a sua vitória virá.
Ore
Além dos pedidos que estabelecemos no início deste material, hoje levante um clamor por
aqueles que estão afastados, ore pelos desanimados na caminhada. E ore pela RDA
Evangelismo. Clame pela vida dos Pr. Walace, Pra. Nara e seus filhos Kelvin e Leticia.
Desafio
Envie uma mensagem via WhatsApp para alguém que esteja afastado, e se ofereça para
fazer uma visita. Vamos buscar os nossos irmãos que estão afastados.
6º. DIA DE ORAÇÃO (25) (ORAÇÃO NA TORRE)
Leit. bíblica de Atos 21 a 24
At.23:11 “Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Pois do modo
por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças
em Roma.”
Reflexão
Ser incapaz de seguir adiante ou de fazer o que queremos, seja por estar preso ou por estar
limitado em nossos movimentos, pode parecer o fim para nós. O Ap. Paulo estava preso.
Havia sido preso no Templo em Jerusalém e, ao apelar para sua cidadania romana, fora
deportado para Roma para ser julgado. É quando o Senhor aparece a ele.
Observe que a prisão não foi impedimento para o testemunho do amor de Deus por parte de
Paulo, pelo contrário, ele pôde fazê-lo até mesmo a grandes líderes políticos de sua época.
Não aceite suas limitações, deixe Deus te usar e você verá o poder de Deus se manifestando
através de você.
Ore
Hoje ore também pelos novos convertidos da nossa Igreja pedindo que sejam renovados e
sustentados pelo Senhor. Lembrando que durante as seis semanas, teremos o compromisso
de orarmos pelos pedidos que foram colocados no inicio deste material. Vamos orar também
pelo Pr. Francisco, Pra. Naildes e seus filhos Mateus e Isabela.
Desafio
Tire um tempo para orar pessoalmente com um irmão intercessor ou outro irmão, clamando
por renovo diante das lutas.
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7º. DIA DE ORAÇÃO (26) (ORAÇÃO NA TORRE)
Leit. bíblica de Atos 25 a 28
At.28:30,31 “E morou dois anos inteiros na casa que alugara, e recebia a todos os que o
visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor
Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum.”
Reflexão
Na versão King James Atualizada: “Pregava incansavelmente o Reino de Deus e ensinava a
respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento.”
Diante dessa compreensão, foi isto que o apóstolo Paulo fez com intrepidez, pois entendia
bem a sua missão. Ele pregou o Reino de Deus e ensinou em detalhes e em profundidade as
questões concernentes a mensagem do amor de Deus pela humanidade. O Ap. Paulo teve
toda a liberdade para ensinar sobre o Reino de Deus e seu Rei, Jesus. E voce o que anda
fazendo com a sua liberdade?
Ore
Ore pelas grandes celebrações e também pela EBI (Escola Bíblica Inovadora) para que toda
Igreja sinta uma paixão incontrolável pelo Estudo da Bíblia. Ore para que você e sua família e
toda a Igreja se dediquem a vida de oração verdadeiramente. Ore para que seus irmãos
sejam perseverantes em buscar ao Senhor particularmente.
Desafio
Tire um tempo e envie uma mensagem especial para que voce deseja ver na presença do
Senhor.
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AGENDA DA 2ª. SEMANA DE 27 DE MARÇO A 2 DE ABRIL
Nesta segunda semana, realizaremos uma Semana de Oração dos dias 25 a 29 de março na
Torre de Oração. Cada horário será liderado por um pastor, pastora ou apostola que
estará se disponibilizando. Todas as reuniões na Torre de oração.
Será da seguinte forma:
De 05 às 06h da manhã – Ap. Alexandre
De 08 às 09h da manhã –
De 17 às 18h da tarde –
De 20 às 21h da noite –

