
Lista de Verificação dos 40 Dias de Oração e Jejum 
Ao considerar como se envolver nos 40 dias de oração e jejum, a lista a seguir é útil para refletir 

sobre os detalhes de seu envolvimento. Em espírito de oração, considere os seguintes pontos, pedindo a 
Deus qualquer coisa que ele queira destacar. Seu convite está lá para qualquer um que venha, descanse e 
seja restaurado. Lembre-se de que ele pode deixar o convite aberto para você e pode colocar pesos 
específicos em seu coração com relação ao engajamento. Sintonize seu coração com a direção dele e 
incline-se livremente para este momento com alegria. Ele não o chama para descansar para que você 
possa enfatizar os detalhes, mas nos orienta com intenção e estrutura para ajudar a voltar a ele sempre 
que estivermos distraídos. A intencionalidade é como uma âncora para manter seu barco atracado em 
sua baía de descanso. Sem um, é fácil voltar para águas turbulentas. 
 
 
ONDE? 
 
A localização é significativa para qualquer período prolongado de oração e jejum. É também uma 
consideração importante no meio da vida diária e do trabalho. Para momentos de descanso e sossego, 
deixar o ambiente normal pode ser útil para escapar das muitas demandas de casa e do trabalho. 
 
  

q Deus está convidando você a passar um tempo permanecendo nele consistentemente durante os 
40 dias? Em caso afirmativo, qual é um bom lugar em sua casa ou trabalho para fazer isso? 

q Deus está convidando você para ir a algum lugar perto de sua casa parte do dia? Onde? 
q Deus está convidando você para ir a outro lugar por um período ou o tempo todo? Você irá para 

outra parte de sua cidade, seu país ou algum outro lugar do mundo? 
q Com que frequência você deseja fugir? Que tipo de ritmo de solidão e / ou comunidade você 

poderia administrar ao longo dos 40 dias?  
  
O QUE? 
  
Todos nós vivemos em diferentes épocas e contextos. Estamos todos em diferentes lugares no caminho 
espiritual. Peça a Deus para mostrar o que é mais importante para você parar agora. Lembre-se de que 
isso não significa que não sejam atividades de valor, mas pode ser útil interromper algumas ou todas as 
atividades durante esse período. Ele também pode destacar algumas coisas que devem ser interrompidas 
permanentemente, para que você fique livre para viver uma vida mais alegre e centrada em Deus. 
 

q O que Deus está convidando você a reduzir durante os 40 dias? Isso pode ser ministração, 
discipulado, reuniões, e-mails, mídia social, televisão, filmes, livros, palestras, evangelização, 
trabalho, projetos paralelos e qualquer outra coisa que Deus traga à mente. 

q O que Deus está convidando você a parar durante os 40 dias? 
q  O que Deus está convidando você a parar permanentemente?  

  
QUEM? 
  
A comunidade é uma das partes mais importantes da formação espiritual, senão a mais importante. 
Cercar-se de boa companhia enriquece os momentos de oração e jejum e nos ajuda a permanecer fiéis aos 
nossos compromissos com o Senhor. 
 

q Quem você convidará para se juntar a você em oração e jejum? 



q Você vai entrar ou começar um grupo de oração online? 
q Você vai interagir com o aplicativo de oração 10/10, site ou atualizações da agência? Quaisquer 

outros recursos que você usará durante esse período? 
q  Como sua equipe / comunidade / grupo / igreja orará e jejuará?  

 
COMO? 
 
Estabelecer planos específicos para seus momentos de jejum e oração é extremamente útil para manter o 
foco e o compromisso. É muito mais útil preparar e alinhar o seu coração em espírito de oração com o 
convite de Deus. Ele sabe o que é significativo e encorajador para nós, e sabe o que será demais ou de 
menos. 
 
Jejum 
 

q Como você vai jejuar? Isso pode incluir jejum total ou parcial de alimentos ou atividades. Você 
pode fazer apenas com água, suco, alguma forma de “Daniel” rápido, cafeína, açúcar, mídia, 
mídia social, etc. 

q Em que dias você vai jejuar? Serão determinados dias da semana, um período determinado de 
vários dias juntos durante o jejum ou os 40 dias inteiros? 

q  Que parte do seu jejum será feito sozinho e que parte incluirá sua família ou comunidade em 
geral? 

 
Oração 
 

q Como você vai obedecer intencionalmente? Que recursos e atividades você usará para ajudá-lo a 
se envolver na meditação e na oração contemplativa? 

q Como você se engajará na adoração? De que maneiras você poderia adorar por meio da música 
ou outros meios? 

q Em que horas do dia você fará essas atividades? Haverá certas horas todos os dias, talvez após o 
fim de certas atividades diárias? O que você fará quando dedicar dias inteiros para se concentrar 
no Senhor? 

q  Ao passar tempo com Deus e ouvir, como você vai registrar o que ouve? Você pode usar um 
diário pessoal, postar online, conversar com a comunidade etc. 

 
 
POR QUÊ? 
 
Os 40 dias são propositalmente focados em parar de lutar e permanecer em Jesus enquanto nossos 
corações anseiam pela salvação dos muçulmanos. Ainda assim, cada um de nós responde a este convite 
por motivos pessoais. Atender às nossas próprias necessidades e desejos é uma parte fundamental para 
permanecer. 
 

q O que me levou a aderir aos 40 dias? Como isso afeta a maneira como planejo participar? 
q Que perguntas, desejos ou fardos posso ter em mente ao participar? Como posso me concentrar 

nessas coisas durante os momentos de oração e jejum? 
q Se eu chegar a este lugar cansado e esgotado, o que isso significa? O que Deus quer me dizer 

enquanto faço uma pausa em meu trabalho? 
q Como posso estar atento à obra de Deus durante este tempo e levá-la comigo além dos 40 dias? 


