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PorQue não JeJuavam os discíPulos de Jesus?
Quais eram expectativas que 
Jesus tinha para com o jejum 
dos seus discípulos?

Qual é a expectativa de Jesus 
em relação ao jejum hoje?

O que diria ao Senhor num tem-
po de Jejum e oração?

O jejum religioso não é uma prática exclusiva dos judeus ou dos cris-
tãos. É praticado em muitas religiões. Existem, portanto, um sem 
número de entendimentos sobre esta disciplina espiritual. Mesmo 
dentro do cristianismo existem muitas perceções acerca do jejum. 
Uns veem esta disciplina espiritual como uma “varinha de condão”, 
outros como uma penitência ou até mesmo como um meio de ga-
nhar mérito diante de Deus, para alcançar as bênçãos pretendidas.
Nas Escrituras, vemos que o jejum era uma disciplina espiritual tanto 
praticada pelos judeus, no velho testamento, como pelos cristãos da 
igreja neotestametária. Jesus também expressou orientações sobre 
a prática do jejum e manifestou a expectativa de que os seus discí-
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pulos o praticassem.
Certa vez, Jesus foi confrontado com uma pergunta maliciosa, por parte de fariseus e alguns discípulos de João 
Baptista que ainda não tinham entendido bem quem Jesus era. A pergunta surgiu em tom de crítica e confrontou 
Jesus com o facto dos seus discípulos não praticarem jejum, ao contrário do que era habitual pelos fariseus e tam-
bém pelos discípulos de João Baptista. “Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus 
discípulos não jejuam?” (Mc 2:18). O contexto advinha de um banquete que Levi realizou em sua casa para festejar 
a decisão de seguir o Senhor Jesus, como seu discípulo.
Jesus respondeu-lhes com uma metáfora, dizendo que não fazia sentido eles fazerem jejum, tal como não fazia sen-
tido fazer jejum num casamento. O Senhor quis mostrar aos seus opositores que a sua chegada estava prometida 
nas profecias, como o tempo em que o Messias viria inaugurar o Reino de Deus. Por isso, era um tempo de festa 
e não de quebrantamento. Contudo, o Senhor Jesus mostrou ser a favor do jejum e garantiu a quem o interrogava 
que chegaria o tempo em que os seus discípulos haveriam de jejuar. Isso ocorreria quando o noivo lhes fosse retira-
do, numa clara indicação à sua morte e ascensão: “Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo; e, nesse 
tempo, jejuarão.” (Mc2:20)
Jejum bíblico é um ato de consagração e adoração intenso, que valoriza o Senhor acima da nossa própria vida. Um 
exercício espiritual de dependência de Deus.
No jejum, o adorador diz ao Senhor que mais importante do que o alimento básico que garante a vida é ouvir a voz 
de Deus. Os discípulos, ao estarem em comunhão diária com Deus, não necessitavam dessa busca espiritual, pois 
estavam em contacto direto com o Senhor e a experimentavam o tempo de festa em que o noivo, o messias, se 
encontrava com Israel, a sua noiva.
O jejum que Jesus desejava que os seus discípulos fizessem não era semelhante ao dos fariseus. O Senhor criticou 
a falsidade, egoísmo e arrogância dos fariseus ao jejuarem, porque viam nesta disciplina espiritual uma maneira de 
se promoverem diante dos homens e de alcançar mérito diante de Deus. 
Aquela religião farisaica, de ritos vazios, era incapaz de conter a profundidade da vida espiritual que os discípulos 
de Jesus experimentariam na dependência de Deus. 
O jejum é, antes de tudo, um desejo de estar com Deus em oração, num ato de adoração profundo, em que tudo o 
mais se torna secundário.
Este jejum espiritual, que busca a presença do Senhor, pode e deve ser praticado por nós em muitas e diversas situa-
ções: em tempos de dificuldade e luta; na busca de sabedoria do Senhor para as decisões a tomar; em momentos 
de quebrantamento e arrependimento espiritual; quando desejamos deleitarmo-nos no Senhor, enfim, num sem 
número de ocasiões em que buscamos usufruir de intimidade com o Senhor.



Temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja em tempo muito difícil. 
Pela possibilidade de manter Cultos Presenciais e online. 
Pela nossa Igreja, visitantes, interessados.

Campanha de Oração Juntos: que seja um tempo de renovação espiritual e conversão. 

Tempo Covid: 
   - Cura para o nosso país. 
   - Sabedoria para as autoridades neste confinamento. 
   - Profissionais de saúde. 
   - Doentes. 
EVM, Seminário, CBP. 
Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Inscrição para os Cultos
As inscrições para o culto devem ser feitas 
todas as semanas através do website da 
igreja.
Horários: 11h15-12h30

O culto é transmitido em direto através do 
YouTube.

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

