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Uma breve reflexão sobre o jejum bíblico e a prática dessa disciplina como ferramenta de 
fortalecimento espiritual.  
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Capítulo 1 

Jejum – Alimentado por Deus 

 

 

 

 

 

A abstinência total ou parcial de alimentos, por 

um período definido e propósito específico, tem sido 

praticada pela humanidade em  todas as épocas, nações, 

culturas e religiões.  

 

A palavra jejum vem do latim jejuno, adj. Que tomou o 

lugar do substantivo Jejuniu. O termo significa:  

Abstinência ou abstenção total ou parcial de alimentação 

em determinados dias, por penitência ou prescrição 

médica. (Dicionário Aurélio). 

 

Você já parou para pensar no nome da primeira refeição 

do dia? Desejum! Sim, a primeira refeição do dia é 

chamada de desjejum porque, em certo sentido, 

passamos a noite dormindo e sem qualquer alimento ou 

bebida, ou seja, passamos a noite em jejum. Todavia, 

quando falamos em jejum, de forma genérica, estamos 
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nos referindo a uma prática voluntária e programada, 

com um propósito definido. 

 

Os Benefícios  

Os especialistas afirmam que o jejum pode trazer muitos 

benefícios à saúde do homem. Segundo o livro Ayuno (Dr. 

Felix Cortes), os benefícios do jejum são muitos: 

 

1-Emagrece; 

2-Melhora o ânimo físico e mental; 

3-Acalmar a mente e torna mais claro os pensamentos; 

4-Rejuvenesce; 

5-Economiza tempo e dinheiro; 

6-Dá descanso ao organismo; 

7-Purifica; 

8-Regula a pressão sanguínea; 

9-Diminui o vício do fumo e do álcool; 

10-Melhora o desempenho sexual; 

11-Auxilia o próprio corpo a se curar; 

12-Alivia a tensão; 

13-Acaba com a farmacodependência; 

14-Revigora o sono; 

15-Melhora a digestão 

16-Promove a euforia; 

17-Regula os intestinos; 

18-Aguça os sentidos e auto-percepção; 

19-Aumenta a sensibilidade espiritual; 
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20-Acelera os processos mentais; 

21-Reforça a auto-estima; 

22-Ensina melhores hábitos alimentares; 

23-Promove o domínio próprio, autodisciplina e força 

de vontade; 

24-Retarda o processo de envelhecimento; 

25-Instiga à busca espiritual. 
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Capítulo 2 

O Jejum Terapêutico 

 

 

 

 

 

Alguém já disse com muito acerto que o jejum é 

impopular na cultura do Ocidente. Uma sociedade que 

vive em busca do prazer, dificilmente, dará ênfase ao 

jejum. Mas, o que observamos nessa prática milenar é 

que o jejum, entre outros benefícios, é bom para 

desenvolver o caráter, a autodisciplina, o 

comprometimento, a moderação e melhores hábitos 

alimentares. 

Abster-se regularmente de alimentos, sob orientação 

médica pode colaborar significativamente com a nossa 

saúde física e mental. Há segmentos da ciência que 

asseguram que todas as enfermidades do homem têm em 

sua causa primária, a alimentação. 

O que a maioria das pessoas sabe sobre o jejum é que ele 

é indicado para perder peso. Nem todos têm 

conhecimento de que o jejum terapêutico ou medicinal é 
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uma dieta alimentar,  restritiva  e temporária que traz 

vários benefícios à saúde. 

Provavelmente digerir e assimilar alimentos, seja a tarefa 

mais pesada do organismo. O corpo trabalha a marchas 

forçadas para digerir, transformar e eliminar tudo o que 

introduzimos nele. Obviamente, esse processo 

sobrecarrega o organismo, leva-o à exaustão e às 

enfermidades.  

 

Com a disciplina do jejum o corpo pode descansar, 

refazer o seu exército de defesa, e estar pronto para 

suportar mais de dez dias de três refeições diárias.  

 

A ciência afirma que ficar sem comer por períodos 

determinados pode ajudar a melhorar o humor, a 

combater doenças cardiovasculares, epilepsia e até o 

câncer. O jejum terapêutico pode ser usado para 

melhorar o metabolismo do organismo, diminuindo o 

estresse oxidativo e a inflamação, promovendo o 

emagrecimento e auxiliando na prevenção e tratamento 

de algumas situações, como envelhecimento precoce, 

síndrome metabólica, pressão alta e diabetes. 

Essencialmente, o jejum limpa nosso corpo de toxinas e 

força as células a processos que geralmente não são 

estimulados quando um fluxo constante de combustível 

dos alimentos está sempre presente. 
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Quando jejuamos, o corpo não tem seu acesso usual à 

glicose, obrigando as células a recorrerem a outros meios 

e materiais para produzir energia. Como resultado, o 

corpo começa a gliconeogênese, um processo natural de 

produção de seu próprio açúcar. 

Durante o jejum a nossa taxa metabólica basal (a 

quantidade de energia que nossos corpos queimam 

durante o repouso) torna-se mais eficiente, diminuindo 

assim a frequência cardíaca e a pressão arterial.  

O jejum medicinal leva à purificação do nosso organismo.  

Quando o corpo descansa da árdua tarefa da digestão, ele 

tem mais tempo e condições de cuidar da eliminação de 

toxinas, que não raras vezes estão acumuladas no nosso 

organismo por anos. Quando acontece a prática do jejum 

por alguns dias (sobre orientação de especialista), o corpo 

busca nutrientes em si mesmo, aproveitando gordura e 

outros resíduos armazenados. 

 

O jejum terapêutico desintoxica e é o método indicado 

para manter o sistema digestivo limpo, aumentar a 

imunidade da pessoa e estimular a auto-cura de várias 

doenças. Segundo o especialista em nutrição 

biomolecular Augusto Fajardo “Quando paramos de 

comer, o corpo começa a queimar as reservas de gordura 

e todos os demais elementos estranhos, como colesterol, 

inflamações e até tumores”. 
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Efeitos colaterais 

Os efeitos negativos do jejum variam entre as pessoas, 

mas a fome é o principal efeito colateral. Você também 

pode sentir tontura e fraqueza e seu cérebro sinalizar 

falta de concentração.  

 

Em repouso, um organismo saudável pode-se adaptar ao 

jejum com certa facilidade, mais diante de uma demanda 

metabólica elevada, como nos exercícios físicos, a 

situação pode não ser tão simples. Muitas pessoas não 

conseguem adaptar-se de forma eficiente e o organismo 

procura se proteger induzindo desmaios. Além dos 

perigos envolvidos nos desmaios, há algo que é muito 

mais grave: danos neurais permanentes. Isto significa que 

se a adaptação não for rápida e eficiente, o cérebro da 

pessoa pode ser gravemente lesado (AUER, 1986; AUER 

et al, 1993; DE COURTEN-MYERS et al, 2000; DOLINACK et 

al, 2000; NEHLIG, 1997). 

 

Esses efeitos geralmente são temporários, até o corpo 

adaptar-se ao novo horário de refeições, mas cada caso é 

um caso e o parecer médico é muito importante.  

 

Diante do exposto, convém deixar claro que a orientação 

do médico ou nutricionista é sempre indiciada, 

especialmente se você: 
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 Tem diabetes; 

 Tem pressão arterial baixa; 

 Toma medicamentos; 

 Está abaixo do peso; 

 Tem um histórico de distúrbios alimentares; 

 Está tentando engravidar; 

 Está grávida ou amamentando; 

 Tem histórico de amenorreia (ausência da   

menstruação); 

 Tem problemas com a regulação do açúcar no 

sangue. 
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Capítulo 3 

A Igreja e o Jejum 

 

 

 

 

 

É merecedor de crédito o conhecimento e a 

prática do jejum terapêutico, assunto este já falado no 

capítulo anterior. Mas,  a ênfase deste livro não é sobre 

dieta alimentar, e sim, sobre o jejum bíblico praticado 

pelo povo de Deus como parte importante da 

consagração e de um relacionamento correto com o 

SENHOR. 

Estamos no Terceiro Milênio, mas quando se fala de 

jejum a Igreja atual vive dividida entre dois extremos: de 

um lado aqueles que não dão valor nenhum ao jejum e, 

de outro lado,  aqueles que supervalorizam o jejum. O 

nosso conselho inicial é simples: "Há muito mais sobre a 

importância do jejum que o povo de Deus precisa saber”. 

A Bíblia tem muito a dizer sobre essa disciplina espiritual, 

que, muitas vezes, tem sido negligenciada. Deus espera 

que o seu povo seja capaz de discernir a relevância do 

jejum como parte da consagração pessoal. 
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O Jejum na Bíblia 

O Jejum Bíblico é para a saúde espiritual do povo de Deus 

e ele envolve a abstenção de comida e bebida, com o 

acréscimo da consagração pessoal em oração,  meditação 

e estudo da Bíblia Sagrada (Êxodo 34:28; Esdras 10:6; 

Ester 4:16; Atos 9:9). 

 

A Bíblia tem apenas uma ordem a respeito de quando 

jejuar. O povo de Deus foi ordenado, em Levítico 23, a 

jejuar, no Dia da Expiação, por 24 horas — de um ocaso a 

outro (Lv 23:27-32). O Dia da Expiação anual ficou 

conhecido como o dia do jejum (Jr 36.6). Somente após a 

queda de Jerusalém os dias de jejum foram instituídos (Zc 

7:3,5; 8:19).  

O décimo dia deste sétimo mês é o Dia da Expiação. Façam 

uma reunião sagrada e humilhem-se, e apresentem ao 

Senhor uma oferta preparada no fogo. Levítico 23:27. 

É curioso o fato de não encontrarmos um mandamento 

genérico sobre o jejum em toda a Bíblia. Não há uma 

ordenança específica para todos praticarem o jejum, mas  

as Escrituras estão repletas de  citações sobre o jejum.  

Agora, porém, declara o Senhor, “voltem-se para mim de 

todo o coração,  com jejum, lamento e pranto.”- Joel 2:12. 

Ali, junto ao canal de Aava, proclamei jejum para que nos 

humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma 

viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos 

bens.   Esdras 8:21. 
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Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante três semanas. 

Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram 

em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se 

passaram as três semanas. – Daniel 10:2,3 

O que não podemos negar é que o jejum fez parte da vida 

do povo de Deus. Jesus praticou o jejum, e lemos em Atos 

que os líderes da Igreja também. 
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Capítulo 4 

A Prática Bíblica do Jejum 

 

 

 

 

 

O jejum é a abstinência total ou parcial de 

alimentos por um período definido e um propósito 

específico, em consagração a Deus.  

 

Primariamente a disciplina do jejum está ligada 

diretamente a nós, à consagração a Deus e domínio 

próprio, além do rompimento das limitações da carne. 

O jejum é mencionado com destaque no Antigo e Novo 

Testamentos. O registro bíblico daqueles que jejuaram 

inclui: Jesus: Mt 4.2; Moisés: Ex 34.28; Elias: 1 Rs 19.8; 

Paulo: 2 Co 11.27; Cornélio At 10.30; Ana: Lc 2.37; Davi: 2 

Sm 12.16; Neemias: Ne 1.4; Ester: Et 4.16; Daniel: Dn 9.3. 

 

Como já dissemos, há várias citações bíblicas sobre  

homens e mulheres que praticaram o jejum diante de 

Deus. Entre essas situações, destacamos: 
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 Arrependimento de pecados - Samuel e o povo 

jejuando em Mispa, como sinal de arrependimento 

de seus pecados (1 Sm 7.6; Ne 9.11);  

 Aflições - Davi jejua em favor de seu filho com Bate-

Seba; o menino estava à morte (2 Sm ); Josafá 

apregoou um jejum em todo Judá quando estava sob 

o risco de ser vencido pelos moabitas e amonitas (2 

Cr 20.3);  

 Comunhão com Deus -  Ana não saía do templo, 

orando e jejuando frequentemente (Lc 2.37);  

 Consagração - O voto do nazireado envolvia a 

abstinência de qualquer alimento ou líquido 

processado a partir da videira, incluindo as cascas e 

as sementes. (Nm 6.3,4);  

 Enfermidades - Davi jejuou e orou por outros que 

estavam enfermos (Sl 35.13);  

 Enviar ministérios – No momento de impor as mãos 

e de enviar ministérios comissionados (At.13:3); 

 Estabelecer líderes – Os apóstolos impunham as 

mãos, com jejum, sobre os enviados e sobre os que 

recebiam autoridade de governo na igreja local (At 

14.23). 

 Fortalecimento para a Batalha Espiritual - Jesus 

mencionou que determinadas castas saem somente 

por meio de oração e jejum. O jejum traz um maior 

revestimento de autoridade (Mt 17.21);  
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 Intercessão - Daniel orando por Jerusalém e por seu 

povo (Dn 9.3, 10.2,3);  

 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);  

 Ministrando ao Senhor - Os líderes da igreja em 

Antioquia jejuando apenas para adorar ao Senhor 

(At 13.2);  

 Preparo ao Ministério - Jesus só começou o seu 

ministério depois de 40 dias de consagração no 

deserto (Lc 4.1,2);  

 Proteção - Esdras proclamou jejum junto ao rio Ava, 

pedindo a proteção e benção de Deus sobre sua 

viagem (Ed ); Ester pede que seu povo jejue por ela, 

para proteção no seu encontro com o rei (Et 4.16).  

Sim, o ato de jejuar não é um mandamento específico, 

mas uma prática dos santos homens e mulheres de Deus. 

E certamente Jesus esperava que os seus discípulos 

praticassem a disciplina do jejum, com entendimento e 

consagração a Deus e não da forma hipócrita dos fariseus. 

Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os 

hipócritas; porque desfiguram o rosto com o fim de parecer 

aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já 

receberam a sua recompensa. 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 ). 
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O jejum deve envolver corpo e alma. Nele nossa vontade 

deve ser subjugada e a mente voltar-se para Deus. No 

jejum, temos que subjugar a carne, lutar contra ela, 

humilhá-la, ir contra a nossa própria vontade. É um 

período no qual devemos fechar a porta para nós 

mesmos e abrir-nos totalmente para o Senhor. Veja o 

exemplo de Davi: 

 

“... Jejuou Davi e, ... passou a noite prostrado...” 2 Sm 

12.16 

 

Concluímos este capítulo afirmando que o jejum era uma 

prática comum entre os  servos do Senhor, pois sabiam 

que era uma forma de reabastecer-se espiritualmente, de 

renovar as forças para enfrentar as difíceis batalhas que 

tinham pela frente em seus ministérios e até mesmo na 

vida cotidiana.  
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Capítulo 5 

Tipos de Jejum 

 

 

 

 

 

O jejum completo ou absoluto é caracterizado pela 

abstenção tanto de alimento como de água. Parece ser 

uma medida para atender a uma emergência extrema. 

Paulo fez um jejum absoluto de três dias após o seu 

encontro com Jesus Cristo (Atos 9.9). 

 

Moisés e Elias empenharam-se no que denominamos de 

jejuns sobrenaturais de quarenta dias (Deuteronômio 9.9; 

1 Reis 19.8).  

 

Uma vez que especialistas da saúde afirmam que o nosso 

corpo não pode passar sem água mais do que três dias, é 

preciso alertar que o jejum além desse período não deve 

ser praticado, exceto se a pessoa receber uma ordem 

muito clara de Deus. 
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O Jejum Parcial 

Significa abster-se de certos alimentos. O jejum comum, 

praticado no Velho Testamento, começava ao pôr-do-sol 

e estendia-se até o pôr-do-sol do dia seguinte. O jejum 

parcial consiste em abster-se de alimento apenas durante 

as horas do dia. 

 

O jejum parcial incluía também a abstinência das relações 

sexuais entre marido e mulher. Paulo disse: “Não vos 

priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento por 

algum tempo, para vos dedicardes à oração”. (1 Co 7.5). 

Assim como algumas pessoas se abstém do prazer da 

alimentação, assim também, num jejum parcial, o casal se 

abstém das alegrias da intimidade sexual. Terminado o 

jejum devem ajuntar-se, para que Satanás não  tente os 

cônjuges por causa da incontinência. (1 Co 7.5). 

 

Jejum Com Líquidos 

Muitos cristãos têm a prática do jejum parcial, 

alimentando-se somente com líquidos, por um período 

específico. 

 

É recomendado passar o dia tomando água, refrescos ou 

sucos. Água natural ou água de coco; sucos de frutas, 

verduras ou legumes. O soro caseiro também é uma 

opção. Um copo de água com uma colher de sopa de 

açúcar e uma colher de chá de sal – e está feito o soro 
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caseiro. O mais importante é que o corpo fique leve, 

hidratado e o aparelho digestivo em repouso. Fazendo 

assim, a cabeça fica serena, a mente  torna-se mais 

aberta e predisposta à percepção espiritual. 

 

Jejuns Prolongados 

Uma pessoa saudável, que não transpira muito e com 

pouco esforço físico, pode ficar sem comida e água por 

três dias antes do corpo começar a se estressar. Essas 

pessoas podem também permanecer sem comida por 

vários dias se estiverem bebendo água ou outros líquidos.  

 

Particularmente, não aconselhamos o jejum prolongado, 

exceto em obediência a uma ordem direta de Deus. 

Convém lembrar que, os impressionantes quarentas dias 

de jejuns de Moisés, Elias e Jesus Cristo (Deuteronômio 

9:9; 1 Reis 19:8; Lucas 4:2) só foram possíveis por causa 

da intervenção sobrenatural de Deus. 
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Capítulo 6 

A Disciplina do Jejum Bíblico 

 

 

 

O aspecto exterior do Jejum é uma abstinência do 

pão nosso de cada dia pelo Pão da Vida. Acontece que 

existe uma diferença entre a prática esporádica e a 

disciplina do jejum. Jejuar uma vez na vida ou com 

grandes intervalos de tempo é diferente em muitos 

aspectos da disciplina do jejum. O hábito regular de 

consagração a Deus é uma prática cristã do cotidiano, 

onde o crente busca mortificar a carne e ser alimentado 

exclusivamente por Deus. 

 

A disciplina do jejum não é uma dieta alimentar e nem 

um sacrifício religioso, mas um processo de consagração 

e de fortalecimento espiritual. O hábito do jejum aguça o 

discernimento espiritual e ajuda a manter a mente livre 

de perturbações/contaminações e o espírito  em sintonia 

com Deus.   
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Essa disciplina  é voluntária e só tem efeito quando unida 

à oração, ou seja, vida em comunhão com Deus.  

Assim como o atleta de qualquer esporte precisa de 

autodisciplina, semelhantemente o cristão necessita de 

disciplinas espirituais que favoreçam o seu fortalecimento 

espiritual e, consequentemente, o preparo devido para o 

confronto dos desafios da vida cristã.  

Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu 

escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu 

mesmo não venha a ser reprovado. 1 Co 9:27. 

A disciplina do jejum traz em seu âmago, a consagração 

contínua a Deus; significa “apresentar-se” a Deus, tê-lo 

como centro de tudo, viver nEle e para Ele.  Essa 

apresentação é voluntária; uma entrega livre. O que Deus 

espera de cada um de nós é uma consagração voluntária 

e não imposta. Devemos nos consagrar a Deus porque 

queremos e desejamos isso de todo o coração. Sendo 

assim, a disciplina do jejum deve ser apenas um propósito 

entre você e Deus, e ninguém mais deve tomar 

conhecimento (Mateus 6.18). 

Cremos que a disciplina do jejum é parte importante do 

desenvolvimento adequado e fundamentado de um 

relacionamento com Deus (Lucas 2:36-37; Atos 13:2). 

O jejum piedoso é muito mais do que um regime, uma 

dieta ou greve de fome usada para conseguir alguma 
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recompensa ou chamar a atenção para uma causa 

pessoal. O jejum bíblico é um exercício de autodisciplina 

sobre os nossos desejos carnais, que mantém Deus em 

primeiro lugar em nossos pensamentos.  

O verdadeiro jejum liberta-nos da escravidão de nossos 

apetites, enquanto nos concentramos no verdadeiro "Pão 

da Vida"(João 6:48-51, 63).  

Há vários motivos para a disciplina ou a prática do jejum: 

Algumas pessoas jejuam a fim de sentir a presença de 

Deus; outras para meditar sobre um aspecto da 

vida;outras como forma de desintoxicação do organismo; 

outras como dieta e regime;outras quando precisam 

tomar uma decisão importante;outras quando querem 

readquirir o auto-controle ou desejam superar um 

momento difícil da vida, etc.. 

 

Entendemos que o jejum bíblico é uma disciplina 

espiritual que deve sempre centrar-se em Deus. Todo e 

qualquer outro propósito deve estar a serviço de Deus. 

Como fez a profetiza Ana, precisamos cultuar em jejuns 

(Lucas 2.37). Como fez aquele grupo apostólico de 

Antioquia, 'servindo ao senhor' e 'jejuando', devemos 

fazer o mesmo para ter a revelação do Espírito Santo em 

situações específicas (Atos 13.2). 

 

O jejum pode resultar em progressos espirituais 

significativos. Pode haver muitas razões para jejuar, como 
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um problema pessoal, ministerial, profissional ou familiar. 

Podemos jejuar antes de tomar uma decisão importante, 

diante de uma crise na Igreja, uma ameaça, ou expressar 

agradecimento, entre outras coisas. Todavia, nunca 

devemos ver o jejum como uma forma de barganhar com 

Deus (Isaías 58:3). Em todos os momentos e situações de 

nossa vida cristã, a nossa atitude deve ser como a de 

Jesus Cristo que, quando orava, dizia: "Todavia, não se 

faça a Minha vontade, mas a Tua" (Lucas 22:42). 

 

Sem dúvida o maior benefício da disciplina do jejum é o 

fortalecimento espiritual. O jejum não compra favores de 

Deus, mas fortalece a nossa consagração ao SENHOR. 
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Capítulo 7 

Por Onde Começar? 

 

 

 

Uma forma simples de iniciar a disciplina do jejum 

é abster-se de uma refeição ao dia (a mais importante) e 

nas demais refeições exercer o domínio de comer 

levemente, o mínimo possível,  abrindo mão de doces, 

guloseimas e alimentos em excesso.  

O tempo que se pode jejuar com segurança depende da 

saúde de cada um. O nosso conselho é que você comece 

o jejum pulando uma refeição, depois duas e depois vá 

aumentando gradualmente o tempo de abstenção de 

alimentos e líquidos até chegar a um dia inteiro de jejum 

— fique atento a qualquer efeito adverso. Se você não 

tem certeza sobre suas condições físicas e limitações de 

saúde, seria aconselhável procurar um médico para 

dirimir qualquer dúvida. 

O jejum do povo de Deus  precisa estar associado com a 

oração, a leitura bíblica e o estado de espírito. Na 

verdade a oração e a leitura bíblica nos ajudam na 
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conquista de um estado de espírito favorável ao tipo de 

jejum que agrada a Deus. 

 

Estado de Espírito – É estar com a mente voltada para 

Deus e as coisas espirituais. É uma condição essencial em  

tempos de jejum. Em Mateus 6.16-18 vemos uma 

recomendação do Mestre em relação ao jejum: 

 

“Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o 

teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas 

a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai que vê em 

secreto, te recompensará publicamente”. 

 

Leitura da Palavra – Ler e meditar nos ensinamentos da 

Palavra de Deus, vivenciá-los; 

 

Oração – Comunhão com Deus, prece, contemplação, 

louvor, adoração... Aquele que pratica a disciplina do 

jejum deve estar em oração constante!  

 

O jejum bíblico é uma forma de nos humilharmos na 

presença de Deus, clamando pela sua misericórdia ou 

demonstrando a nossa gratidão pelo seu amor. 

 

“Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a 

um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó 

Deus”. Sl 51.17 
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 Durante o período de jejum evite atividades que 

exijam muito desgaste;  

 Selecione os textos bíblicos para sua leitura e 

meditação; 

 Organize seu dia para que ele propicie tempo para 

realizar as atividades de auto-observação; 

 Prepare-se para não deixar influenciar com os 

comentários negativos daqueles que não conhecem 

os benefícios desta prática; 

 Concentre-se nos seus objetivos e nas suas 

meditações bíblicas. 

 

Antes de começar a disciplina do jejum, você precisa 

definir o objetivo, o tempo de duração e o tipo de jejum a 

ser feito. Tenha cautela ao definir o tipo de jejum, para 

não causar prejuízos à sua saúde, física e mental. Em caso 

de dúvida, converse com o seu médico ou nutricionista e 

se as dúvidas forem no âmbito espiritual, converse com 

os seus pastores que certamente lhe ajudarão com uma 

orientação bíblica e eficaz. 
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Capítulo 8 

Um Jejum Diferente 

 

 
“Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da 

impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixeis livres os 

oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que 

repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres 

abandonados; e, quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua 

carne?”. Isaías 58.6,7. 

 

A mera religiosidade com seus rituais não agrada 

a Deus. Privar o corpo de alimento,  mas continuar com 

atitudes carnais e pecaminosas, é um tipo de “jejum” que 

não agrada a Deus. 

      “Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um 

coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus”. Sl 

51.17. 

Nos dias do profeta Isaías a prática do jejum não estava 

conjungada com a obediência aos mandamentos de 

YHWH. Assim, O SENHOR lembrou ao povo que eles 

deveriam ser justos (Isaías 58:6) e ter as mãos abertas aos 

necessitados – os famintos (v. 10), os pobres e os nus (v. 

7).  
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O jejum bíblico precisa acontecer pelas razões e  atitudes 

certas, para que sejamos abençoados com a sua prática. 

Os judeus  estavam desconsiderando as necessidades de 

outras pessoas, explorando seus empregados, discutindo 

e brigando. (Deuteronômio 24:14-15; Tiago 5:1-6). Israel 

estava confundindo rituais com comunhão e devoção, 

sacrifícios externos com a verdadeira obediência. Agindo 

assim, as orações e os jejuns de Israel não seriam aceitos 

por Deus porque esse tipo de jejum não era o que o 

Senhor esperava de Seu povo.  

O prazer do SENHOR não está em rituais, o Seu prazer 

está em que o homem obedeça a Sua palavra. 

“Porém Samuel disse: Tem porventura o SENHOR tanto 

prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se 

obedeça à palavra do SENHOR? Eis que o obedecer é melhor 

do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura 

de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de 

feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. 

Porquanto tu rejeitaste a palavra do SENHOR, ele também te 

rejeitou a ti, para que não sejas rei” (1Sm 15:22 -23). 

"Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao SENHOR do que 

sacrifício" (Pv 21:3); 

“Misericórdia quero, e não sacrifício” (Mt 9:13). 

"Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício; e o 

conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos" (Os 

6:6). 
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O jejum deveria ser uma forma de encorajar Israel  a 

responder positivamente aos mandamentos de Deus e  

certamente YHWH está mais interessado em nossa 

obediência do que em nossos rituais.  

Certa vez Jesus contou uma parábola em que um fariseu 

orgulhoso ostentava diante de Deus: "Jejuo duas vezes 

por semana" (Lucas 18:9, 12). Aquele fariseu imaginava 

que era um homem justo e tinha orgulho disso! Mas, o 

jejum com uma atitude tão vaidosa é inútil, não vale 

absolutamente nada. 

A passagem bíblica narrada pelo profeta Isaías contrasta 

as atitudes certas e as erradas quanto ao jejum. Nela se 

mostra claramente que o jejum não deve ser um mero 

ritual. O ato de se abster de alimentos deveria estar 

associado à correta motivação do jejum. O povo de Deus 

deveria estar disposto a ajudar e servir aos outros. 

Perguntamos: 

E nós? O quanto estamos dispostos a nos sacrificar e 

"desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os 

oprimidos... partilhar sua comida com o faminto, 

abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você 

encontrou, e não recusar ajuda ao próximo?" 

(versículos 6-7, NVI). 

 Se o povo tivesse retidão interna, revelada em atos 

externos de justiça e misericórdia (vv. 6–7), então o 

SENHOR os abençoaria (Dt 28:1-14) com luz 
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(revelação/entendimento/bênção), cura (restauração 

espiritual), justiça (padrões elevados), proteção contra 

problemas e oração respondida (vv. 8–9a). Se eles 

fizessem isso, o Senhor os abençoaria. Cremos que esse 

princípio continua valendo para os nossos dias. 
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Palavras Finais 

 

 

 

Certamente há muitos benefícios na disciplina do 

jejum, todos de grande importância. Ao praticar a 

disciplina do jejum: 

 

 Você estará  consagrando-se ao SENHOR, 

submetendo-se aos seus mandamentos; 

humilhando-se debaixo da poderosa mão de Deus. 

 Você será capaz de ver as prioridades da vida de 

uma maneira mais clara e o Reino de Deus e seus 

valores se tornarão objetivos primeiros para você. 

 Você encontrará paz na área de sua vida que está 

atribulada e desequilibrada. 

 Egoísmo, ambição, orgulho e vaidade começarão a 

ser banidos de sua vida, porque haverá 

quebrantamento e domínio próprio com a prática da 

disciplina do jejum. 

 Você começará a valorizar e apreciar mais as coisas 

que Deus tem lhe concedido; você terá um coração 

agradecido por coisas pequenas como o alimento, a 

boa saúde, sua família e casa. 

 Você se tornará mais sensível ao Espírito de Deus. 
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 As suas áreas de fraqueza e susceptibilidade ao 

pecado serão expostas e o Senhor as tratará. As 

amarguras dentro de você serão trazidas à superfície 

e você terá uma grande oportunidade de  livrar-se 

das toxinas de sua alma. 

 O seu espírito será vigorado pelo poder sobrenatural 

de Deus e você terá mais discernimento espiritual. 

 

O que não pode acontecer na vida do discípulo de Jesus 

Cristo é o jejum sem a motivação certa, apresentada nas 

Sagradas Escrituras. Deus  agrada-se de corações 

humildes. Ele disse em Isaías 66:2: "A este Eu estimo: ao 

humilde e contrito de espírito, que treme diante da 

Minha palavra" (NVI). Em Mateus 5:3, Jesus disse: "Bem-

aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino 

dos céus". 

 

A disciplina do jejum coopera com o nosso 

enfraquecimento, quebrantamento e humildade. Aquele 

que jejua regularmente, em consagração a Deus, tem a 

oportunidade de ser mais quebrantado e humilde. Com a 

disciplina do jejum aprendemos como somos pequenos, 

fracos, pecadores e necessitados. Dependemos de pão e 

de água para vivermos. O jejum, porém, traz em si a 

preciosa lição de que "não só de pão viverá o homem, 

mas de toda palavra que procede da boca de Deus".  
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O que o discípulo de Jesus Cristo não pode esquecer é 

que o jejum bíblico é uma refeição espiritual onde o pão 

material é substituído pelo "pão da vida" e as nossas 

necessidades mais básicas são supridas pela comunhão 

com Deus.  

 

Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e 

abundantemente. Amém! 
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