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Como será: 
 
Toda o Igreja está sendo convocada a jejuar por 
21 dias, estaremos adotando o Jejum de Daniel.  
 
Nosso jejum terá início dia 15 de Marco de 2011 
e irá até o dia 04 de Abril de 2011. 
 
Nos reuniremos na Igreja 3 vezes ao dia – 
6:00h; 12:00h; e 19:30h – Onde iremos juntos 
clamar a Deus e meditar em sua Palavra.  
 
Nos dias de Domingo, a oração será inserida nos 
horários do culto: 9:00h (em lugar das 6:00h), 
12:00h e 18:00h (em lugar das 19:30h). 
Se você não puder vir ao Templo, 
reserve estes horários para orar e 

buscar a Deus. 
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 Use o cronograma abaixo: 
 
- Comece com louvor e adoração. Fique um 
tempo sozinho e desfrute da presença de Deus. 
 
- Leia e medite na Palavra de Deus. 
 
- Convide o Espírito Santo para trabalhar em 
você  
 
- Peça à Deus para usá-lo. Peça a Ele para 
mostrar a você como influenciar sua família, 
sua igreja, sua comunidade, seu trabalho...  
 
- Ore para ter a visão de como Ele deseja usar 
a sua vida e peça a Ele que libere o Seu poder 
para que você possa realizar a Sua vontade. 
 
 

21 dias de JEJUM e ORAÇÃO 

QUANDO 
JEJUAMOS 

DIZEMOS A DEUS 
QUE DESEJAMOS 

MAIS A PRESENÇA 
DELE DO QUE O 

QUE COMEMOS E 
BEBEMOS. 

Iniciaremos 15 de Marco, 
um Período de 21 dias de 
Jejum e oração. Cremos 
que estes dias serão 
tremendos diante de Deus 
e veremos um mover do 
Espírito Santo em nosso 
meio. 

Nestes dias estaremos 
aprofundando nosso 
relacionamento com Deus 
e estaremos despertando 
nosso espírito para o que 
Ele irá fazer em nossas 
vidas a partir de então. 

Daniel 
9:3 

“Mas Daniel propôs 
no coração não se 
contaminar com a 
porção do manjar do 
rei, nem com o vinho 
que ele bebia; portanto 
pediu ao chefe dos 
eunucos que lhe 
concedesse não se 
contaminar.” 

Daniel 
1:8 

Buscar-me-eis, e me 
achareis, quando me 
buscardes de todo o 
vosso coração.” 

Jeremias 
29:13 

 

“Eu, pois, dirigi o meu 
rosto ao Senhor Deus, 
para o buscar com 
oração e súplicas, com 
jejum, e saco e cinza.” 

“E os homens de Nínive 
creram em Deus; e 
proclamaram um jejum, 
e vestiram-se de saco, 
desde o maior deles até 
o menor.” 

Jonas 
3:5 
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ORAÇÃO 

Pode acontecer que você tenha muitos 
pedidos de oração que gostaria de obter 
respostas. Queremos que você preze pela 
simplicidade.  

Avalie seu coração, e foque em dois ou 
três assuntos principais que gostaria de 
tratar com Deus.  

Esteja sensível para aquilo que Deus 
deseja lhe mostrar nestas áreas.  

Os milagres e respostas que você busca 
são resultados da sua disposição em 
investir no seu relacionamento íntimo com 
Jesus. 

Ao orar, busque conhecer e experimentar 

2

Jesus cada vez mais. Ore rendendo tudo à 
Ele. Busque glorificar a Deus com sua 
vida. Foque naquilo que Jesus é, sua 
bondade, amor e poder, e veja tudo sobre 
esta perspectiva.  

Estabeleça um tempo diário para oração. 
Se você não puder estar no Templo nos 
horários estabelecidos, planeje um horário 
e lugar para buscar a presença de Jesus 
diariamente.  

 

DEVOCIONAL 

Assim como a oração e o jejum, a leitura 
da bíblia conecta você de maneira mais 
intensa com Deus. Quando buscamos a 
Deus através de sua palavra, podemos 
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receber de sua presença. Sua palavra é 
viva e ativa. Ao lermos nossas bíblias, nos 
aproximamos de Deus e nos colocamos em 
posição de ouvir Sua voz. 

Assim como na oração, separe um horário 
e um lugar para que você possa ler sua 
bíblia e fazer o seu devocional 
diariamente.  

1

1. Leia a Palavra de Deus com 
consistência 

É melhor ler um pouco diariamente do que 
ler durante duas horas seguidas a cada 15 
dias 

2. Leia com oração 

Fale com Deus enquanto estiver lendo. 
Não tenha pressa. Se não entender algo, 
pare por um momento e peça orientação a 
Deus. Ao ler a bíblia com oração, você 
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tem a oportunidade de falar com Deus e 
deixar Deus falar com você. 

A meditação na palavra de Deus é tão 
importante quanto sua leitura. 

3. Medite no que você leu  

Salmos 48:9-10 – “Temos meditado, ó 
Deus, na tua benignidade no meio do teu 
templo. Como é o teu nome, ó Deus, assim 
é o teu louvor até os confins da terra; de 
retidão está cheia a tua destra.” 

Durante estes dias 
evite a televisão e 
outras formas de 

distração que possam 
desviar o seu foco 

espiritual. 
 

Você poderá acompanhar 
diariamente através do 
seu E-Mail, um Guia de 
Devocional preparado 
especialmente para você 
pelo Pr. Davi Neiva 
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Deus não 
somente ouve as 
suas orações... 

Ele responde! !!  
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JEJUM: 

 

Importante: “O ato de jejuar requer 
certos cuidados. Caso você tenha algum 
problema de saúde, pedimos, por 
gentileza, que você consulte um médico 
antes de iniciar o seu jejum, 
principalmente se você faz uso de algum 
tipo de medicamento especial, ou está em 
período de gestação.” 

 

Estaremos adotando o Jejum de Daniel, o 
que significa que estaremos eliminando 
alguns itens da nossa dieta alimentar, 
estaremos consumindo Frutas, Verduras, 
Legumes (*incluímos uma lista de 
alimentos que deve ser evitados). 

Existem várias formas de praticar o 
Jejum de Daniel, você irá encontrar 
muitas opções e opiniões a respeito, 
principalmente porque a Bíblia em parte 
não esclarece exatamente quais os tipos 
de alimentos que Daniel ingeriu durante 
o período de Jejum.  

Por isso, para facilitar a sua participação 
na campanha, incluímos uma lista dos 
alimentos que poderemos ingerir durante 
este período, e uma lista dos alimentos 
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que deveremos evitar.  

Alimentos a serem consumidos 
durante o seu Jejum: 

Frutas – qualquer tipo. 

Abacate – acerola – ameixa – amora – 
abacaxi - Banana – Coco – cacau – 
carambola – cajá – caju – caqui – cereja 
– cupuaçu – castanha - Damasco – figo -  
Goiaba – graviola – Jabuticaba – 
jenipapo – jaca  - kiwi - Laranja – lima – 
limão - Melão – mamão - melancia – 
manga – maçã – maracujá – morango – 
pinha - pêra – pêssego – pitanga – passas 
- Romã – Tamarindo – tangerina - uva - 
... 

Verduras e legumes: qualquer tipo. 

Acelga – Agrião - Aipo – Alcachofra – 
Alface – alho – aspargo – Abóbora – 
abobrinha -  brócolis – broto de feijão – 
Batata – Batata-doce – berinjela – 
beterraba – cebola – cenoura – chuchu - 
cebolinha – cheiro verde – coentro – 
couve – couve-flor – espinafre – inhame 
– jiló - mandioca – mandioquinha –   
pepino – pimentão – quiabo - repolho – 
rúcula – salsa - tomate – vagem... 

Geral: 
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Grãos (arroz – ervilha - feijão  - lentilha - 
Nozes – castanhas – amendoim ... 

– margarina – azeite de oliva – aveia –  

Líquidos: 

Água – água de coco - Chás - Café– sucos 
de frutas natural (sem conservantes ou 
aditivos) - leite de soja 

 

 

Alimentos a serem evitados durante o 
seu Jejum de 21 dias: 

 

Todo produto de origem animal - carnes 
(vermelhas – peixes – frangos...) – leite – 
creme de leite - ovos – manteiga – iogurte 
– queijos – presuntos ... 

Alimentos processados - Pão e variações – 
Frituras – biscoitos doces/salgados e 
variações– pastas/massas - ...  

Sodas/refrigerantes – bebidas energéticas – 
chocolate – balas – sorvete - Leite 
condensado 
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Jejum é 
uma 

aliança 
espiritual. 
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Tabule 
 
45 g de trigo para kibe 
200 g de tomate picado sem sementes 
1 cebola picada 
2 pepinos picados 
1 maço de salsinha picada 
3 colheres (sopa) de suco de limão 
2 colheres (sopa) de azeite de sua sua 
preferência 
sal e pimenta-do-reino, a gosto 
1/4 colher (chá) de noz-moscada 
hortelã picadinho 
salsa picada 
 
Deixe o trigo de molho por 2 horas. 
Lave bem o trigo em água corrente, 
escorra e esprema nas mão para 
retirar o excesso de umidade 
Passe a cebola picada em água fria e 
escorra bem 
Junte os outros ingredientes ( menos 
o tomate) e deixe tampado na 
geladeira por pelo menos 8 horas, 
antes de servir acrescente os tomates 
 
 
Soja Refogada 
 
1 xícara(s) (chá) de proteína de soja   
2 xícara(s) (chá) de água fervente   
quanto baste de sal  quanto baste de 
salsinha picada(s)   
1/2 unidade(s) de cebola picada(s)   
1 dente(s) de alho picado(s)   
2 unidade(s) de tomate sem 
semente(s)   
1 colher(es) (sopa) de óleo de soja 
 
Coloque a proteína de soja em um 
recipiente e cubra com água fervente. 
Em seguida escorra-a em uma 
peneira, retirando o excesso de água 
com o auxílio de uma colher, 
apertando-a contra a peneira.  
Tempere a proteína de soja com os 
tomates picados, a cebola picada o 
alho picado a salsinha picada e o sal.  
Coloque o óleo em uma panela e 
refogue a proteína até ficar levemente 
dourada 
Dica: Querendo acrescente batatinha 
e cenoura cortada em quadradinhos 
previamente cozida. 
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Repolho refogado 
1 repolho lavado e fatiado fino 
1 dente de alho 
2 colheres de azeite doce 
Sal a gosto 
cenoura ralada 
azeitona 
1 lata de ervilha 
1 lata de milho 
Salsinha 
 
Em uma panela 
coloque o azeite 
e o alho batido, deixe aquecer 
levemente 
Acrescente o repolho e mexa até 
murchar um pouco 
Salpique sal e coloque cenoura 
ralada a azeitona o milho, ervilha, 
salsinha picada, abafe um pouco 
com a tampa e desligue o fogo 
 
 
Caldo verde 
 
1 kg de batata 
2 dentes de alho amassados 
1 cebola grande cortada em rodelas 
6 colheres (sopa) de azeite de oliva 
2 litros de água 
1 molho de couve-manteiga cortada 
bem fino 
Sal a gosto 
 
Cozinhe as batatas, o alho, a cebola e 
o azeite em 2 litros de água (se 
desejar, use panela de pressão).  
Bata os demais ingredientes no 
liquidificador, até obter um caldo. 
Ferva este caldo em fogo baixo até 
engrossar. Tempere com sal. 
Acrescente a couve e leve de volta ao 
fogo para ferver por mais 2 minutos. 
 
 
Lelê 
 
300 g de xerém (milho quebradinho)  
4 cravos-da-índia  
1 pedaço de canela em pau  
1 colher (chá) de sal  
3/4 de xícara (chá) de açúcar  
2 xícaras (chá) de leite de coco  
1 pacote de coco ralado (100 g) 
Deixe o xerém de molho em água 
fria por 1 hora. Escorra e ponha em 
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uma panela.    
Adicione 2 xícaras (chá) de água fria e 
acrescente os cravos, a canela e o sal. 
Cozinhe até a quirera ficar macia. 
Adicione o açúcar, o leite de coco e 
3/4 do coco ralado.    
Continue o cozimento, agora sem 
parar de mexer, até que a mistura 
solte do fundo da panela.    
Despeje em uma tigela e polvilhe o 
coco ralado restante. Sirva 
imediatamente ou espere ficar na 
temperatura ambiente. 
 
 
Guacamole 
 
3 abacates picados 
Suco de 1 limão 
Sal, cuminho 
½ cebola picada 
2 tomates vermelhos sem sementes e 
picados 
coentro picado 
1 dente de alho amassado 

Tempere os abacates com o suco de ½ 
limao, deixe tomar gosto por alguns 
minutos, coel o suco excedente, junte os 
demais ingredientes delicadamente. 
Acrescente o suco restante do limao. Leve 
à gelar por 1h, antes de servir. 

R
E
C
E
I
T
A
S 
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Hash Browns 
 
 3 colheres de oleo de canola/milho ou 
soja 
1k. batatas descascadas e raladas no ralo 
grosso 
sal e pimenta 
Com um amassador de batatas esprema  
as batatas raladas, retirando o máximo de 
liquido que você puder sem transformar 
as batatas em um purê. 
Leve ao fogo uma frigideira grande com 
3 colheres de oleo. Deixe aquecer bem. 
Sem fumaçar, coloque uma porção de 
batatas já espremidas e temperadas com 
sal, e deixe por alguns minutos, até que 
as bordas estejam bem douradas, com 
uma espétula vire para o outro lado e 
repita a operação. 
Se desejar pode rechear com carne de 
soja temperada e cozida, neste caso, ao 
colocar as batatas para fritar, coloque 
parte delas, o recheio, cubra com outra 
parte de batatas, frite um lado quando o 
outro estiver dourado e crocante. 
 
 
Quibe de Soja 
(Daniela – Obreira) 
 
1 copo de soja 
½ copo trigo para Quibe 
½ tomate vermelho picado 
½ cebola picada 
3 ramos de hortelã miúdo 
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Pimenta, cominho, sal, azeite 
 
Coloque a soja de molho por 20 min., e o 
trigo para quibe por 40 min. 
Passado os 20 min., leve a soja para ferver 
com sal, logo em seguida esprema bem. 
Esprema o trigo para quibe também. 
Junte todos os ingredientes, leve para assar 
em assadeira untada com azeite 
 
 
Moqueca de soja 
(Diac Darcy) 
 
Soja 
Leite de coco 
Azeite de dendê 
Tempero verde 
 
Coloque a soja de molho com água quente 
por 20 min., esprema bem, tempere e leve 
ao fogo para rechear, junte o azeite e o leite 
de coco, cozinhe um pouco, sirva. 
 
 
Salada de berinjela 
(Milton Santos) 
 
4 beringelas grandes cortadas em cubo 
1 pimentão amarelo cortado em cubo 
1 pimentão vermelho cortado em cubo 
1 pimentão verde cortado em cubo 
100g de azeitonas verdes sem caroço 
100g de azeitonas pretas sem caroço 
4 folhas de louro (secas) 
2 colheres de sopa de orégano 
sal 
100 ml de azeite de oliva extra virgem 
1 cebola grande cortada em cubo 
 
Cozinhe as berinjelas com sal, por 10  min., 
escorra e deixe esfriar, reserve. 
Frite a cebola e os pimentões no azeite, 
acrescente os demais ingredientes, junte as 
berinjelas reservadas, sirva. 
 
 
Charutinho de Repolho e soja 
 
Folhas grandes de repolho 
Arroz cozido (uma colher de sopa para 
cada charuto) 
Soja temperada (duas colheres de sopa para 
cada charuto) 
Azeite de oliva 
Cebola branca 
Hortelã fresco 
1 xícara de molho de tomate 
 

Afervente as folhas de repolho para 
amolecer, com cuidado para não 
desmancharem demais Misture em um 
recipiente o arroz, a soja temperada, o 
azeite, a cebola e o hortelã Recheie cada 
charuto, dobre as pontas como se fizesse 
um pacote e amarre com laços de repolho 
cru Leve ao forno médio em forma untada 
com azeite de oliva e cobertos com molho 
de tomate, por vinte minutos 
 
 
Salada com Manga e abacate 
 
1 manga descascada e em cubos 
½ cebola rocha picada bem fininha 
1 pimentão verde picado 
1 pimentão vermelho picado 
1 pepino cortado em cubos  
coentro picado 
sal e pimento 
3 colheres de suco de limao 
½ abacate picado 
alface 
 
Junte todos os ingredients, sirva sobre as 
folhas de alface 
 
 
Geral: 
 
Cuscuz de milho / Tapioca 
Mingau de tapioca / milho 
Canjiquinha 
Pipoca 
Sopa de ervilha / lentilha 
Picolé (feito em casa sem adição de açúcar 
e leite) 
 
 
 
 

Coloque sua atenção no 
Senhor e não nos 

alimentos! 
Não permita que o que 

comer ou o que não 
comer seja impecílio 
para aprofundar seu 
relacionamento com 
Deus. Aprimorar este 

relacionamento, deve ser 
sua meta durante estes 

21 dias. 
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Tenha em mente 
que o jejum não 
muda Deus. Ele 

é o mesmo 
antes, durante e 
depois de seu 

jejum. 
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1. O que fazer no caso de gravidez 
ou estar utilizando medicamentos 
especiais? 
Consulte seu medico antes. Caso haja 
a liberação médica, participe 
 
 
2. Que quantidade de alimentos 
ingerir? 
Desde que sejam os alimentos 
recomendados, na quantidade e na 
freqüência desejada até se sentir 
satisfeito. 
 
 
7. O jejum é só de alimento ? 
Não. Recomendamos a abstenção de 
televisão, Internete e outras 
distrações 
 
 
3. Encontrei outras formas de fazer o 
Jejum de Daniel, e agora? 
SIGA A INSTRUÇÃO DO SEU PASTOR!!! 
 

5. Eu me esqueci e comi algo que 
não era suposto comer, e agora, 
preciso começar tudo novamente? 

2

Não. Pense nestes 21 dias de Jejum 
como uma maratona. Não se 
entregue! 
Se você cair, levante-se e continue... 
Conquistar o “Rei Estomago” é 
difícil, mas você vai conseguir! 
 
 
6. E se eu começar e não conseguir 
completer os 21 dias... Os dias que 
jejuei não servirão para nada? 
Buscar a Deus em Jejum e Oração 
nunca serão uma perda de tempo. 
Mas tenha em mente que estamos em 
“campanha”... E temos um prazo 
determinado, para começar e 
terminar, Há uma bênção de Deus 
para você, mantenha o foco, você vai 
conseguir!!!   

 
7. Devo praticar esportes ou fazer 
exercícios durante o jejum? 
Se você desejar, sim, contanto que 
observe os limites do seu corpo. 
 
 
8. Sou casada(o) e meu esposo(a) não 
é crente (ainda) e não entende o 
motivo do Jejum, o que devo lhe 
responder? 
Explique para ele (a) o propósito do 
jejum (em termos gerais) para que ele 
(a) entenda esta parte da sua 
caminhada com Deus. 
 
 
9. E se ele(a) não concordar com o 
jejum? 
I Coríntios 7:3-4 - “O marido pague à 
mulher o que lhe é devido, e do mesmo 
modo a mulher ao marido. 
4 A mulher não tem autoridade sobre o 
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seu próprio corpo, mas sim o marido; e 
também da mesma sorte o marido não tem 
autoridade sobre o seu próprio corpo, mas 
sim a mulher.” 
 
Se não houver concordância do esposo 
(a), você está liberada (o)  de participar 
da campanha. 
 
 
10. Concernente às relações conjugais: 
I Coríntios 7:5  - “Não vos negueis um ao 
outro, senão de comum acordo por algum 
tempo, a fim de vos aplicardes à oração e 
depois vos ajuntardes outra vez, para que 
Satanás não vos tente pela vossa 
incontinência.” 
 

 

PER 
GUN 
TAS  

RES 
POS 
TAS  

Revelação,  
visão e  

propósito.  
 

Deus lhe dará! 

DESPERTAR 2012 15 de Março à 04 de Abril 



 

 

 

Jejue sabendo que 

há algo especial de 

Deus para a sua vida 

durante este tempo. 

A minha grande expectativa é que a igreja, 
durante estes vinte e um dias, invista tempo com 
Deus, experimente a Sua presença e desfrute de 
um tempo maravilhoso de comunhão com o 
Espírito Santo.  
 
Eu encorajo cada membro desta família, que já 
possui uma disciplina regular de oração e leitura 
bíblica, a separar um tempo extra para meditação 
da Palavra e oração. E, também, estimulo àqueles 
que ainda não desenvolveram o hábito da leitura 
bíblica diária e da oração, a estabelecerem este 
tempo, durante estes vinte e um dias, mas 
sobretudo, os exorto firmemente, a conservarem 
este hábito como uma disciplina espiritual 
extremamente valiosa para a sua vida de 
intimidade com Deus. 
 
Beijo no coração. 

IBLV – Vilas do Atlântico 
Av. Praia de Itapuà, Q 12, L05, Vilas do Atlântico 

Lauro de Freitas, Ba. 42700-000 

(071) 3369 3534   ///   ibvilas@gmail.com 

 

Acompanhe-nos 

+ 
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