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Jejum e Oração 
Como Deus Quebra o Nosso Ego 

 
Mt 9.13-17 -  Ide, pois, e aprendei o que significa: Misericórdia 

quero, e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas 
pecadores.14 Então vieram ter com ele os discípulos de João, 
perguntando: Por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas 

os teus discípulos não jejuam?15 Respondeu-lhes Jesus: 
Podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias, 

enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que 
lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar.16 Ninguém põe 
remendo de pano novo em vestido velho; porque semelhante 

remendo tira parte do vestido, e faz-se maior a rotura. 
 
Nós somos os odres e o Espírito Santo é o Vinho Novo! É simples 
assim. 
 
Ninguém pode receber os dons, os valores, as virtudes, o caráter, a 
santidade do Espírito de Deus, se não desejar submeter-se a uma 
renovação de vida. 
 
Esse é o grande propósito de um período de jejum e oração: 
Quebrar o odre velho para que, de Deus, surja o odre novo. 
 
Isso é necessário, para que saiamos do lugar em que só Deus pode 
operar com sabedoria e precisão. Pois, enquanto insistimos em 
permanecer no comando de nossa própria vida, não colhemos nada 
do que já está decretado para nossa existência. 
 
É em tempos de Jejum e Oração intensos, que nos tornamos 
capazes de abrir passagem em nossa vida, para que Cristo reine e 
estabeleça marcos em nossa história, que ficarão para que a nossa 
descendência conheça o Deus de seus pais.   
 
Sl 109.24-27 - Os meus joelhos estão enfraquecidos pelo jejum, 
e a minha carne perde a sua gordura.25 Eu sou para eles objeto 
de opróbrio; ao me verem, meneiam a cabeça.26 Ajuda-me, 
Senhor, Deus meu; salva-me segundo a tua benignidade.27 
Saibam que nisto está a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. 
 
Portanto, jejum e oração é tempo de tratamento, de 
quebrantamento do ego. Deus trata duramente com aqueles que 
estão sendo forjados para ser instrumentos de Suas mãos. 
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Quem é de Deus é tratado. Quem não é tratado é porque está fora 
dos planos de Deus!   
 
Vamos aprender com o rei Davi sobre três caminhos que Deus usa 
para tratar o nosso ego: 
 
1 Crônicas 21.1-31  
 
 
01 – O Arrependimento 
1 Cr 21.7,8 -  E este negócio desagradou a Deus, pelo que feriu 
Israel.8 Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer 
tal coisa; agora porém, peço-te, tira a iniqüidade de teu servo, 
porque procedi mui loucamente. 
 
02 – A Disciplina 
1 Cr 21.11-13 - E Gade veio a Davi, e lhe disse: Assim diz o 
Senhor: Escolhe o que quiseres:12 ou três anos de fome; ou 
seres por três meses consumido diante de teus adversários, 
enquanto a espada de teus inimigos te alcance; ou que por três 
dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do 
Senhor façam destruição por todos os termos de Israel. Vê, 
pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou.13 
Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia; caia eu, 
pois, nas mãos do Senhor, porque mui grandes são as suas 
misericórdias; mas que eu não caia nas mãos dos homens. 
 

a) A fome – Se há fome, escassez, fala do alimento básico é 
porque está havendo disciplina de Deus. Todas as vezes que 
Israel passou fome estava sob a disciplina de Deus. 
 
Isso também se refere à falta de suprimento espiritual. Falta 
de revelação da Palavra, falta de discernimento espiritual, 
falta de unção, de ânimo para orar, para fazer a obra. 
 
Precisamos nos humilhar! Essa é a resposta que Deus espera 
de nós em meio à disciplina e Ele colocará de volta o pão na 
mesa e a Palavra no coração!  
 

b) A espada do inimigo – Isso diz respeito aos ataques dos 
inimigos ao derredor. Isso se refere à denúncia, à calúnia, a 
exposição de pecados, de fraquezas. 
 
Não devemos nem tentar nos justificar. É reconhecer o que 
fizemos, confessar, restituir e esperar no decreto do Senhor. 
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c) A Espada do Senhor – Isso nos fala de enfermidades da parte 
de Deus. Quando trata-se de uma seta maligna devemos 
repreender, mas quando trata-se do Senhor não podemos 
repreender. 
 
Tudo o que Deus espera é um quebrantamento jenuíno. Não 
devemos ficar protelando como se não estivéssemos debaixo 
da disciplina. 
 
É agir como aquele filho que só de ouvir o pai dizer que terão 
uma conversa séria, já começa a lacrimejar por sentir que 
feriu o coração de seus pais. 

 
03 – O Sacrifício 
1 Cr 21.18-24 - Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que 
dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira 
de Ornã, o jebuseu.19 Subiu, pois, Davi, conforme a palavra 
que Gade falara em nome do Senhor.20 E, virando-se Ornã, viu 
o anjo; e seus quatro filhos, que estavam com ele, se 
esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo.21 Quando 
Davi se vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu e, saindo da 
terra, prostrou-se diante dele com o rosto em terra.22 Então 
disse Davi a Ornã: Dá-me o lugar da eira pelo seu valor, para eu 
edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse esta praga de 
sobre o povo.23 Respondeu Ornã a Davi: Toma-o para ti, e faça 
o rei meu senhor o que lhe parecer bem. Eis que dou os bois 
para holocaustos, os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de 
cereais; tudo dou.24 Mas o rei Davi disse a Ornã: Não, antes 
quero comprá-lo pelo seu valor; pois não tomarei para o 
Senhor o que é teu, nem oferecerei holocausto que não me 
custe nada. 
 
Davi comprou o lugar, os bois e a madeira para o sacrifício. Mais 
tarde, Salomão construiu o Templo sobre o mesmo lugar. Naquele 
mesmo Monte Abraão ofereceu Isaque. 
 
Deus já havia escolhido aquele lugar para ser um lugar de bênção. 
Por isso, não devemos brincar com as escolhas de Deus! Se o 
Senhor escolheu você para edificar algo, faça o sacrifício 
necessário e edifique para Ele. 
 
Hoje estamos vivendo num tempo de comodismo espiritual tão 
grande que, muitos acham que deixar de assistir a um jogo na tv e 
vir ao culto é um grande sacrifício. 
 
Nada acontece por acaso. Sempre no fundamento das grandes 
obras para Deus haverá grandes sacrifícios dos seus servos. 
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Interessante é que, no mesmo lugar do juízo foi erguida a casa de 
Deus. Isso acontece porque as coisas de Deus são sempre 
baseadas na Sua Graça! 
 
Conclusão: 
  
Ouça a repreensão 
Humilhe-se 
Reconheça o pecado 
Não lance desculpas, assuma a culpa 
Restitua 
 


