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JeJUm BÍBLiCo

Porque é que o jejum nas 
Escrituras antecede milagres 
maravilhosos?

Já alguma vez fez jejum bíblico?

Qual será a mais valia do jejum 
na sua vida?

O que acontece quando está a 
jejuar e a buscar ao Senhor?

O jejum bíblico não é uma disciplina espiritual muito praticada no 
meio baptista. Muitos crentes entendem-no mais como uma práti-
ca das igrejas pentecostais, ou um rito veterotestamentário. Porém, 
não podiam estar mais enganados! O jejum não só era praticado 
pelo povo Judeu, como também era um costume habitualmente 
praticado nas igrejas neotestamentárias.
A exemplo disso está o momento em que o Espírito Santo falou à 
igreja de Antioquia no sentido de separar Saulo e Barnabé para a 
obra missionária (At. 13:1-3). A igreja servia ao Senhor, com jejum 
e oração, tendo sido desta forma que consagraram e enviaram 
aqueles missionários para a primeira viagem missionária.
O Senhor Jesus nunca ordenou que os seus discípulos fizessem 
jejum. Porém, ao falar sobre a vida piedosa, o Senhor mostrou 
que tinha a expectativa de que os seus discípulos o praticassem, assim como as orações e as ofertas aos pobres. 
Todavia, o Senhor Jesus recomendou que o jejum fosse feito de um modo sincero e espiritual, ao contrário do 
que era prática dos hipócritas, que faziam do jejum uma credencial de espiritualidade aos olhos dos homens. 
Por isso, Jesus disse: “quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas...” (Mt. 6:16).
O próprio apóstolo Paulo deu testemunho de que fazia muitas vezes jejum no exercício do seu ministério, 
dando a entender que era uma prática difícil, mas necessária, para que a missão fosse realizada. “Em trabalhos 
e fadigas, em vigílias, muitas vezes; em fome e sede, em jejuns, muitas vezes; em frio e nudez” (II Cor. 11:27).
O jejum tanto foi uma prática espiritual no Velho Testamento, como nas igrejas neotestamentárias, sendo ainda 
atual nos dias de hoje, pois trata-se de um propósito espiritual que nos leva a viver a intimidade de Deus.
Ao jejuarmos afirmamos que o mais importante de tudo, até do que os alimentos que nos garantem a vida, é a 
presença de Deus e a sua vontade. Portanto, o jejum nada é mais do que um ato de consagração e de adoração 
intenso, que valoriza o Senhor acima da nossa própria vida. É um exercício espiritual de dependência de Deus.
O jejum só faz sentido quando buscamos o Senhor em oração. Abdicar da comida sem oração é apenas passar fome.
O jejum não é penitência, nem uma varinha de condão para obter milagres. É uma ferramenta para nos concen-
trarmos exclusivamente em Deus. Uma disciplina para negarmos a nossa carne e nos centrarmos unicamente 
no Senhor. Por isso, o jejum aumenta a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Ajuda-nos a discernir a vontade 
e o poder do Senhor. E quando assim é, oramos dentro da vontade do Senhor, com a confiança que O honramos, 
glorificamos e de que milagres acontecem, como vemos nas Escrituras. Um desses milagres aconteceu com 
um jejum dos judeus, contado  no livro de Ester. Hamã tinha conseguido um édito imperial para exterminar os 
judeus na Pérsia. Mas, com jejum e oração, tudo mudou. Hamã foi morto, Mordecai passou a ser o primeiro 
ministro do Império e os judeus  obetiveram vitória sobre os seus inimigos, no 13º dia no mês de Adar. O dia 
de morte anunciada, passou a ser um dia de festa e celebração do milagre do Senhor! O jejum leva-nos para a 
presença de Deus e estimula-nos a exercer uma fé autêntica e consagrada ( Ester 4:15-17;9:18-19).
Encorajamos todos os irmãos com saúde a praticarem o jejum como uma disciplina espiritual de consagração 
e de glorificação ao Senhor.

Pr. Rui Sabino



Temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela graça e protecção do Senhor à nossa Igreja. 
Pela nossa Igreja: membros, famílias, visitantes. 
Pelos Cultos e reuniões presenciais e online, que têm feito chegar a Palavra a muitos. 
Porque Ele nos concede o início de um novo ano.

Protecção física e espiritual. 

Pelos nossos pastores e obreiros. 

Por novas vidas salvas aos pés do Senhor. 

Pelo EVM, Seminário, CBP. 

Pelo nosso pessoal de saúde, hospitais, escolas. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da 
igreja.
Horários: 9h30-10h45 // 11h15-12h30

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h15 às 12h30.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/mzn-suue-daf

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

