
 
 
 
 

MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS - MASF 
MASF – Colônia Terra Nova III  

 Rua Irmã Dulce 341 - Manaus AM.  
https://www.masfbrasil.com 

DIA 15/09 AS 18:00 A 16/09 AS 18:00HS 
Yom Kippur - LISTA DE JEJUM – 5782/2021 

 
1-A NÍVEL INDIVIDUAL: 
 
Pelos pensamentos impuros, dúvidas, blasfêmia, 
desânimo, insubmissão, desrespeito, displicência, 
relaxamento com as coisas pessoais e de D-us, 
infidelidade, desobediência, pela nossa ignorância, pela 
não vontade de saber a Palavra e não orar como 
convém. Arrependemo-nos por toda palavra que saiu 
de nossa boca, palavra de maldição, torpeza, zombaria, 
gritaria. Arrependemo-nos por tudo aquilo que ouvimos 
e que não está de acordo com tua Palavra; mentiras, 
pecados, músicas obscenas, fofoca, maldições, intrigas, 
maus conselhos, pecados de cumplicidade, 
conivência… abominações. Arrependemo-nos por todo 
pecado de visão: filmes pornográficos e obscenos, 
cenas de violência, morte, traição, etc; todo tipo de 
visão que nos levou a pecar com pensamentos e 
desejos. Arrependemo-nos por todos pecados quanto 
ao tato, coisas que tocamos, palpamos, pegamos… Nos 
arrependemos por toda locomoção desnecessária em 
lugares que não são honrados. Arrependemo-nos por 
todos pecados de omissão de socorro, de falta de 
caridade, de amor e por não ajudar o próximo. 
Arrependemo-nos por todo pecado de rebeldia e 
insubmissão às autoridades, governantes, pastores, 
Bispos e Apóstolo, chefes, marido, etc. Pela dureza de 
nosso coração, por toda amargura que sinto por algum 
irmão ou irmã, por todo hábito que pecaminoso, pela 
não restauração de nossa alma, pela nossa chatice com 
os outros, impaciência, nervosia, agressividade, etc. 
Arrependemo-nos por problemas de caráter e 
personalidade. Por faltar aos outros, tratar e não 
cumprir o prometido. Pelo nosso egoísmo… 
 
2-A NÍVEL COLETIVO: 
 
FAMÍLIA: Arrependemo-nos pelas faltas cometidas no 
lar contra o cônjuge, filhos e empregados. 
Arrependemos por não desempenharmos bem o papel  

 
de marido e de esposa. Arrependemo-nos pela falta de 
harmonia, perdão uns para os outros, falta de 
cooperação e colaboração. Arrependemo-nos pelas 
nossas opiniões que levaram os outros a pecarem. 
Arrependemo-nos pela falha do outro. 
não crescer através do nosso bom testemunho. Os filhos 
se arrependem agora pelos pecados de insubmissão e 
desobediência a seus pais, por não respeitá-los, gritar 
com eles, não honrá-los e valorizá-los. Arrependemos 
pelos pecados de nossos ancestrais e de nossos filhos. 
Pelo cônjuge ainda não-crente. 
 
 
3 - IGREJA: 
 
 Arrependemo-nos por não tolerar os irmãos de nossa 
congregação. Por não ser sensível às suas necessidades, 
por não se interessar por seus problemas e por não 
ajudá-los. Por dar maus testemunhos e não edificá-los 
na fé. Nos arrependemos por deixar de visitar os 
irmãos. Por não ajudar os pastores a pastorearem, por 
não estar ajudando a Congregação ministerialmente, 
servindo à congregação, me coloco à disposição de 
meus pastores. Arrependemo-nos por não sermos fiéis 
nas primícias, nos dízimos e nas ofertas ao Senhor. Por 
não freqüentar os cultos regularmente, por sermos 
relaxados e displicentes com nossa função de 
Discípulos. Nos arrependemos por não convidarmos 
pessoas não salvas para nossa congregação, etc. 
Arrependemos por falar mal dos irmãos, dos meus 
lideres, por fofocar e por dividir o Corpo do Messias, a 
Igreja de Jesus. 
 
4-PROFISSIONAL: 
 
Arrependemo-nos por não sermos fiéis aos nossos 
patrões, por não cumprirmos bem e com competência 
nossas tarefas e deveres. Por não sermos pontuais, por 
enrolar e não colaborar para o bem da empresa. 
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Arrependemo-nos por não colaborarmos para melhorar 
o ambiente na empresa dando testemunho cristão etc, 
etc. 
 
5-SOCIEDADE: 
 
Arrependemo-nos por falharmos com a sociedade, por 
não ajudar os pobres, por não dar idéias e exemplos 
para melhorar os problemas coletivos e sociais. Por não 
orar pelo bem comum, pelos meus vizinhos e não fazer 
algo para salva-los da perdição e condenação do 
inferno; 
 
PECADOS CONTRA GOVERNANTES E 
AUTORIDADES… corrupção, deslealdade, suborno. 
PECADOS DO NOSSO ESTADO (Idolatria a imagens, 
desconfiança, individualismo, ganância, usura, amor ao 
dinheiro, etc). 
PECADOS DO NOSSO PAÍS… Corrupção, 
desonestidade, pobreza, ignorância, atraso, doenças, 
etc. 
PECADOS DOS POVOS E NAÇÕES… Arrependemos 
pelas nações que oprimiram o povo Israel e os Cristãos, 
Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e Bélgica. E pelos 
pecados dos países que perseguem os Cristãos, países 
Islâmicos, Comunistas e de Crime organizado.  
PECADOS DA IGREJA DE CRISTO... Por todas as 
denominações Cristã no Brasil e Nas Nações.  
PELOS PECADOS DO POVO JUDEU em Israel e em 
diáspora.  
Jesus, O CORDEIRO DE D-US, QUE TIRA O PECADO 
DO MUNDO E PERDOA PECADOS. (João 1:20; Ef. 
4:32;  Cl 2:13,  Tg. 5;15;  I Jo1:9 -  2:1). 
 
“O SENHOR TE ABENÇÕE E TE GUARDE; O 
SENHOR FAÇA RESPLANDECER O SEU ROSTO 
SOBRE TI E TENHA MISERICORDIA DE TI. O 
SENHOR LEVANTE SOBRE TI O SEU ROSTO E TE 
DÊ A PAZ.” AMÉM! 
 
 
 
 
 
 
 

  *Dia do Perdão* - CONVITE A TODA A MASF 

Brasil, líderes e discípulos, familiares e amigos! 

 
 Dia: Quarta as 18:00 até Quinta 17:00    

 Local: Estaremos na Igreja na Quinta as 8:00 

até as 17:00 (Todos estão convidados, quem 

não puder estar na Igreja, pode fazer o Jejum 

em casa ou no trabalho, ou e sua congregação) 

 Jejum de água e comida.   

 Motivos: Arrependimento individual, coletivos, 

universal, por Israel e pela Igreja, para que D’us 

quebre as fortalezas espirituais contra nossa 

vida, e de nossos familiares. 

 Quem não pode jejuar: Pessoas enfermas e ou 

outras comorbidades.  

 


