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No dia 05 de agosto iniciaremos nosso 2º período de Jejum e Oraçã

o por 21 dias. Nesse jejum estaremos nos consagrando e orando po
r propósitos da igreja e também pessoais: 
 

- Congresso Infantil 
- Reencontros  

- Luau Jovem 
- Novos líderes e novas células 

- Nossas famílias 

- Curas e libertação 

- Prosperidade financeira ... 
 

Portanto, é imprescindível a compreensão e a participação de todos, 
não só dos pastores e líderes. 
 

Também, nesses dias, estaremos orando – de segunda à sexta – da
s 6h às 7h, no templo. 
 

O segundo semestre do nosso calendário de atividades já começou, 
portanto, vamos nos consagrar e interceder diante de Deus, a fim d
e obtermos êxito em todos os empreendimentos que realizaremos. 
 

 

O Jejum Bíblico 
 

O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período 
definido e propósito específico. No nosso caso, nos abstemos de u
ma refeição ao dia (a mais importante). 
 

Nas demais refeições evitamos comer em excesso (compensando a
 que não fizermos), pois, trata-se de abrir mãos de algo que nos é im
portante, em honra a Deus, mesmo que com algum sacrifício. 
 

O jejum pode ter finalidade medicinal, visto que traz tremendos ben
efícios físicos com a desintoxicação que produz no corpo. Mas noss
o enfoque é o jejum bíblico, com finalidade espiritual. 
 

A Igreja de hoje vive dividida entre dois extremos: aqueles que não 
dão valor algum ao jejum e aqueles que se excedem em suas ênfas
es sobre ele. 
  
No entanto, precisamos ter a compreensão correta e praticar o jeju
m bíblico que, sem dúvida, é uma arma poderosa para o cristão. 
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A Bíblia não ordena o jejum 

 

No Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único 
dia de jejum instituído: o do Dia da Expiação (Lv 23.26,27 - Disse m
ais o Senhor a Moisés: Ora, o décimo dia desse sétimo mês será

 o dia da expiação; tereis santa convocação, e afligireis as voss
as almas; e oferecereis oferta queimada ao Senhor), que també

m ficou conhecido como “o dia do jejum” (Jr 36.6 Entra pois tu e, p
elo rolo que escreveste enquanto eu ditava, lê as palavras do S
enhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum
; e também as lerás aos ouvidos de todo o Judá que vem das su
as cidades). 
 

Todavia, apesar de não haver uma ordem acerca desta prática, a Bí

blia está cheia de menções ao jejum.  
 

Fala não apenas de pessoas que jejuaram e da forma como o fizera
m, mas deixa claro que nós também jejuaríamos e nos instrui na for
ma correta de faze-lo. 
 

Jesus e o ensino sobre o jejum 

 

Quando consideramos o ensino de Jesus sobre o jejum, não há com
o negar que o Mestre esperava que jejuássemos: “Quando jejuard
es, não vos mostreis contristados como os hipócritas; porque d
esfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejua
m. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompen
sa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, 
com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu 
Pai, em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.
” (Mt 6.16-18). 
 

Ele nos instruiu até na motivação correta que se deve ter ao jejuar.  
 

E quando disse que o Pai recompensaria a atitude correta do jejum,
 nos mostrou que tal prática produz resultados! 
 

O próprio Jesus praticou o jejum, e lemos em Atos que os líderes da
 Igreja também o faziam. 
 

O propósito do Jejum 

 

O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para con
osco, pois, está ligado diretamente a nós, à nossa necessidade de r
omper com as barreiras e limitações da carne.  



IDPB CIDADE NOVA   WWW.IDPBCIDADENOVA.COM.BR 

 

 

O jejum deixará nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige 
nossa alma. Nossa natureza orgulhosa e arrogante precisa ser que
brantada e subjugada.  
 

Jesus deixou-nos um ensino precioso acerca disto quando falava so
bre o jejum: “Ninguém põe vinho novo em odres velhos; do cont
rário, o vinho romperá os odres; e tanto se perde o vinho como 
os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos.” (Mc 2.22). 
 

Com essa ilustração Jesus nos ensina que o vinho novo que Ele trar
ia (o Espírito Santo) deveria ser colocado em odres novos, e o odre 
(ou recipiente do vinho) é o nosso corpo.  
 

A Bíblia está dizendo com isto que o jejum tem o poder de “renovar”
 o nosso corpo para que não percamos a plenitude da presença do 
Espírito em nossa vida.  
 

A Escritura ensina que a carne milita contra o espírito, e a melhor m
aneira de receber o vinho, o Espírito, é dentro de um processo de q
uebrantamento da carne. 
 

O poder da oração quando jejuamos 

 

A resposta às orações flui melhor quando jejuamos porque através d
o jejum, estamos liberando nosso espírito na disputada batalha cont
ra a carne, e por isso algumas coisas acontecem. 
 

A fé é do espírito e não da carne; portanto, ao jejuar estamos remov
endo o entulho da carne e liberando nossa fé para se expressar (Mt 
17.20,21 - Disse-lhes ele: Por causa da vossa pouca fé; pois em 
verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostard
a direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passa
r; e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não 
se expulsa senão à força de oração e de jejum.). 
 

O que nos dá vitória sobre o inimigo é o que Cristo fez na cruz e a a
utoridade de seu nome. O jejum em si não me faz vencer, mas liber
a a fé para o combate e nos fortalece, fazendo-nos mais consciente
s da autoridade que nos foi delegada. 
 

Exemplos de jejuns na Bíblia: 
 

No Velho Testamento: 
  

 Consagração – O voto do nazireado envolvia a abstinência/jejum de 
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determinados tipos de alimentos (Nm 6.3,4); 
 

 Arrependimento de pecados – Samuel e o povo jejuando em Mispa, 
como sinal de arrependimento de seus pecados (1 Sm 7.6, Ne 9.11); 

 

 Luto – Davi jejua em expressão de dor pela morte de Saul e Jônatas, 
e depois pela morte de Abner. (2 Sm 1.12 e 3.35); 
 

 Aflições – Davi jejua em favor da criança que nascera de Bate-Seba, 
que estava doente, à morte (2 Sm 12.16-23); Josafá apregoou um 
jejum em todo Judá quando estava sob o risco de ser vencido pelos 
moabitas e amonitas (2 Cr 20.3); 
 

 Buscando Proteção – Esdras proclamou jejum junto ao rio Ava, 
pedindo a proteção e benção de Deus sobre sua viagem (Ed 8.21-
23); Ester pede que seu povo jejue por ela, para proteção no seu 
encontro com o rei (Et 4.16); 
 

 Em situações de enfermidade – Davi jejuava e orava por outros que 
estavam enfermos (Sl 35.13); 
 

 Intercessão – Daniel orando por Jerusalém e seu povo (Dn 9.3, 
10.2,3) 

 

Nos Evangelhos: 
 

 Preparação para a Batalha Espiritual – Jesus mencionou que 
determinadas castas só sairão por meio de oração e jejum, que 
trazem um maior revestimento de autoridade (Mt 17.21); 

 

 Estar com o Senhor – Ana não saía do templo, orando e jejuando 
freqüentemente (Lc 2.37); 
 

 Preparar-se para o Ministério – Jesus só começou seu ministério 
depois de ter sido cheio do Espírito Santo e se preparado em jejum 
(prolongado) no deserto (Lc 4.1,2); 
 

Em Atos dos Apóstolos vemos a Igreja praticando o jejum em divers
as situações, tais como: 
 

 Ministrar ao Senhor – Os líderes da igreja em Antioquia jejuando 
apenas para adorar ao Senhor (At 13.2); 
 

 Enviar ministérios – Na hora de impor as mãos e enviar ministérios 
comissionados (At.13:3); 
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 Estabelecer líderes – Além de impor as mãos com jejum sobre os 
enviados, o faziam também sobre os que recebiam autoridade de 
governo na igreja local, o que revela que o jejum era um princípio 
praticado nas ordenações de ministros (At 14.23). 
 

 

E você, quais seus propósitos para este jejum? 

 

Quero desafiar você a entrar conosco em mais esta jornada em dire
ção ao coração de Deus.  
 

1) Estabeleça em seu coração a decisão de participar. 
 

2) Comece desde já diminuindo a quantidade de alimentos em suas 
refeições. 
 

3) Antes do dia 05/08, decida de qual refeição irá abrir mão e já a co
nsagre a Deus, em oração. 
 

4) Além dos propósitos da igreja, escreva propósitos pessoais e fami
liares que deseja alcançar ainda neste ano. 
 

5) Se possível, participe conosco na oração semanal das 6 horas. 
 

Que o Senhor nos dê Vitória, em nome de Jesus! 


