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21 DIAS JEJUANDO E ORANDO COM PROPÓSITO 
 

“No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a 

Daniel...e ele entendeu esta palavra, e teve entendimento da visão... 

Naqueles dias, eu Daniel, estive triste por três semanas completas. 

Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram em minha 

boca, nem me ungi com ungüento, até que se cumpriram as três 

semanas...” 

 

10 E eis que uma mão me tocou, e fez com que me levantasse, 

tremendo, sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos.11 

E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te 

vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés; pois agora te sou enviado. Ao 

falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé tremendo.12 Então me 

disse: Não temas, Daniel; porque desde o primeiro dia em que aplicaste 

o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são 

ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim.13 Mas o 

príncipe do reino da Pérsia me resistiu por vinte e um dias; e eis que 

Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei 

ali com os reis da Pérsia. 

14 Agora vim, para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo 

nos derradeiros dias; pois a visão se refere a dias ainda distantes. 

 

(Daniel 10.1,2; 10-14) 

  
O profeta Daniel, após ser radicalmente impactado pela Palavra de Deus 
(Dn 10.1), santificou-se a Deus em jejum e oração intensa.  
 
Sempre que lemos a Bíblia com desejo e fome espiritual Deus nos mostrará 
quem somos e como estamos diante dEle e dos homens.  
 
Por isso há tantas barreiras e tantas dificuldades no dia a dia para impedir 
que nos assentemos diante da Bíblia e a leiamos e nela meditemos e por 
ela sejamos impactados. 
 
No entanto, esse é um princípio fundamental na vida de um crente que quer 
vencer: Ler e meditar na Palavra de Deus, todos os dias, com oração sincera. 
 
Essa experiência de Daniel nos revela princípios maravilhosos para que 
prossigamos vitoriosos e cheios do Espírito Santo, praticando de tempos em 
tempos o jejum e a oração com propósito: 
 
  
1. “...foi revelada uma palavra a Daniel...” Daniel só pôde ser impactado 
pela condição de morte espiritual em que seu povo encontrava-se depois 
que Deus lhe falou. 
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Não será diferente conosco. Se lavarmos a Palavra de Deus à sério, ela nos 
impactará sempre e muitas vezes. 
 
Muitas pessoas querem que Deus lhes fale, lhes revele algo mas não leem a 
Bíblia com reverência, diariamente, como hábito, como necessidade, nem 
com o profundo desejo de aprender as coisas de Deus. 
  
Porém, ao que a lê 
 
2. “...eu, Daniel...estive triste..” O ato de santificar-se a Deus em jejum e 
oração deve ser resultado de reconhecermos quando a nossa realidade 
precisa ser mudada. Quando nosso coração precisa ser transformado.  
 
O jejum deve ser fruto de:  

(a) Arrependimento e de grande tristeza com o que há de mal dentro 
de nós mesmos. 

(b) Indignação com uma condição que precisa ser transformada em 
bênção. 

(c) Desejo sincero de receber a revelação de Deus sobre obras 
malignas que estiverem ocultas.  

  
3. “...por três semanas completas...” A tristeza e a angústia durarão um 
tempo, até que finalmente Deus traga o refrigério e a paz. 21 dias? 40 
dias? 10 dias? Não sabemos, mas, Deus o sabe.  
 
A tristeza e a dor são consequências de pecados cometidos, que 
endureceram o coração em relação ao Espírito Santo,  
 
Portanto, um tempo de quebrantamento é necessário para que o coração se 
torne sensível de novo, a cada toque do Senhor em nossa vida. 
 
Enquanto a tristeza durar e a angustia doer, nossas orações devem ser 
intensas, um verdadeiro clamor em busca da graça e do livramento de 
Deus. 
  
4. “Manjar desejável não comi...nem me ungi com ungüento”  Nunca, em 
tempo algum, será fácil um jejum sincero de alimentos.  
 
Sempre será um período de sacrifício, de estômago roncando, de carne 
enfraquecendo, de paixões dando lugar ao arrependimento. 
 
Quando o corpo pedir comida, temos que alimentar a alma com oração 
intensa e o nosso espírito com a Palavra. 
 
Ao invés de TV, você encherá sua mente com a Palavra. Ao invés de gastar 
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tempo falando do que viu na TV, você vai orar segundo a Palavra e 
compartilhará essa Palavra com as pessoas. 
 
Tudo isso, para que o Espírito de Deus se ligue ao nosso espírito e cure a 
nossa alma.  
 
Porém, como resultado, podemos ser usados para Glória de Deus. 
  
5. “...até que se cumpriram as três semanas”.  A vitória pertence aqueles que 
não desistem, que perseveram até o fim.  
 
O grande problema da maioria dos cristãos, é que desistimos logo. 
Achamos difícil demais. Que não suportaremos. 
 
Mas, o que é três semanas diante das bênçãos e das revelações de Deus? 
Diante da cura da própria alma? 
  
Ao final dos 21 dias, Daniel recebeu a revelação do que Deus faria à sua 
nação no futuro e isto mudou radicalmente a sua vida.  
  
 
APLICAÇÃO: 
E você? Esta disposto(a) a receber tudo o que Deus quer fazer em sua vida 
e em sua família? 
 
Estabeleça alvos pessoais, além do alvo comum da Igreja, e os coloque 
diante do Senhor e creia que Deus fará o melhor em sua vida. 
  
Jejue e persevere em oração nesses 21 dias e o Espírito Santo fará toda a 
obra que Deus já tem preparado para sua vida e para esta igreja.  
 
Se possível, participe conosco da oração das 5h às 6h de segunda a sexta 
no templo.  
 


