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Jejum Bíblico
 Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, 

para que não pareça aos outros que você está jejuando...

E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará.

Mt.6:17,18
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JEJUM BÍBLICO 

INTRODUÇÃO 

É inquestionável a biblicidade do jejum. 

Encontramos nas Escrituras ao menos 30 referências positivas quanto a sua prática. 

O Jejum Bíblico basicamente implica em deixar de se alimentar por um período de 

tempo a fim de enfraquecer as vontades da carne tornando a pessoa mais sensível à voz do 

Espírito. 

Não tenho dúvida dos benefícios espirituais sobre a vida daqueles que praticam o 

Jejum como a Bíblia ensina. 

Porém, tanto o desconhecimento das Escrituras quanto o próprio pecado do homem 

tem levado muitos a pensarem que o jejum traz aquele que o pratica, algum mérito 

automático diante de Deus. 

Veremos a partir de agora o que a Bíblia diz sobre o assunto e como devemos 

por em prática o Jejum em nossa vida cristã. 

 

I.  ADVERTÊNCIAS SOBRE O JEJUM: 

1) JEJUAR NÃO SALVA. (Lc.18:9,14) 

9 A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, 

Jesus contou esta parábola:  

10 “Dois homens subiram ao templo para orar; um era fariseu e o outro, 

publicano.  

11 O fariseu, em pé, orava no íntimo: ‘Deus, eu te agradeço porque não sou 

como os outros homens: ladrões, corruptos, adúlteros; nem mesmo como este publicano. 

12 Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho’. 

13 “Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas 

batendo no peito, dizia: ‘Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador’. 

14 “Eu lhes digo que este homem( o publicano ), e não o outro( o fariseu ), foi 

para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se 

humilha será exaltado”. 

 
Nesta parábola, o Senhor Jesus Cristo ensina que a salvação não pode ser alcançada 

por obras religiosas e boas intenções.  

O auto-elogiado fariseu deixou o templo numa condição não salva diante de Deus.  
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O publicano arrependido foi salvo por se humilhar e buscar a misericórdia de Deus. 

Jesus não está diminuindo a importância do dizimo, mas está ensinando que nem 

jejuar, nem dizimar, nem outro dever espiritual pode justificar um homem diante de um Deus 

santo. 

 

2) NÃO SE DEVE JEJUAR PARA SE EXIBIR (Mt.6:16,18) 

16 “Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, 

pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão 

jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. 

17 Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, 

18 para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu 

Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. 

 
Deus odeia espiritualidade hipócrita, que é a tentativa do homem de parecer santo 

diante dos outros homens sem possuir a verdadeira santidade diante de Deus.  
Nesta passagem, Cristo recusa o tipo de jejum feito com o objetivo de parecer 

espiritual diante dos homens.  

Ainda, Ele não traz luz sobre a própria prática do jejum, quando feito adequadamente. 

Mas observe que Jesus tem convicção que Seus jejuarão pois diz: “Quando jejuarem” 

e não “Se jejuarem”.  

E Ele ainda faz uma clara promessa que os que praticam o jejum bíblico serão 

recompensados por Deus Pai. 

 

3) JEJUAR NÃO DEVE SER UM RITUAL RELIGIOSO (Lc.18:12) 

12 Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho’. 

Esta é a declaração de um fariseu que praticava seu credo religioso numa tentativa de 

se justificar diante de Deus.  

Ele observava um período regular de jejum.  

No entanto, em nenhuma passagem a Bíblia requer tal prática.  

O jejum não deve ser simplesmente um ritual a ser observado uma vez por semana, 

ou uma vez ao mês ou antes da Ceia do Senhor, etc.  

O jejum é algo a ser praticado [somente] quando surge uma necessidade especial e 

quando o Espírito Santo dirige a pessoa a essa prática. 
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4) O JEJUM É INACEITÁVEL E SEM EFEITO SEM UM DIRETO 

RELACIONAMENTO COM DEUS ( Is.58:3,9 ; Zc.7:5,6 ). 

3 ‘Por que jejuamos’, dizem, ‘e não o viste? Por que nos humilhamos, e não 

reparaste?’ Contudo, no dia do seu jejum vocês fazem o que é do agrado de vocês, e 

exploram os seus empregados. 

4 Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês 

não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. 

5 Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, 

incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que 

vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor?  

6 “O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as 

cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? 

7 Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado,vestir 

o nu que você encontrou,e não recusar ajuda ao próximo? 

8 Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada,e prontamente surgirá a sua 

cura;a sua retidão irá adiante de você,e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. 

9 Aí sim, você clamará ao Senhor, e ele responderá;você gritará por socorro, e 

ele dirá: Aqui estou. “Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador 

e a falsidade do falar; 

 
Zc.7:5,6 

5 “Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: Quando vocês jejuaram no quinto 

e no sétimo meses durante os últimos setenta anos, foi de fato para mim que 

jejuaram?  

6 E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam?” 

 

Deus repreende os jejuns hipócritas dos filhos apóstatas de Israel.  

Eles estavam obedecendo aos ditames da verdadeira fé, mas seus corações estavam 

longe de Deus e estavam vivendo em direta desobediência à Sua Lei.  

Nenhum dever espiritual é aceitável diante de Deus sem que não proceda de uma 

vida regenerada e que não seja guiada pela Bíblia e pelo Espírito Santo. 

 

5) O JEJUM BÍBLICO NÃO DEVE SER FEITO POR QUESTÕES DE SAÚDE FÍSICA 

Embora vários tipos de jejuns podem ou não promover melhor saúde, este não é o 

propósito da Bíblia para o jejum.  
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Muitos livros cristãos populares enfatizam a importância de jejuar para o benefício 

físico, mas esse jejum não tem nenhum apoio na Bíblia.  

 

6) JEJUAR NÃO É UMA PRÁTICA PENITENCIAL / ASCÉTICA ( Cl.2:20,23 ). 

20 Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste 

mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras:  

21 “Não manuseie!”, “Não prove!”, “Não toque!”?  

22 Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em 

mandamentos e ensinos humanos.  

23 Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa 

religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum 

para refrear os impulsos da carne. 

 
Houve falsos mestres em Colossos que promoviam a idéia de que a espiritualidade 

seria adquirida por várias práticas penitenciais / ascéticas1, seguindo-se uma lista de podes 

e não podes, feita por homens.  

Isto incluía certas regras abstencionistas especiais e o jejum, como meio de negar o 

corpo.  

Os monges católicos romanos e gregos ortodoxos de certas ordens praticam esse 

tipo de coisa. Eles se mantêm a parte da interação normal com as pessoas; seguem regras 

rígidas de trabalho, dieta e meditação; observam períodos regulares de jejum, solidão e 

silêncio; punem seus corpos de vários modos, alguns inclusive fustigando seus próprios 

corpos com varas.  

Esta vida ascética é entendida como meio pelo qual os monges podem desenvolver 

sua salvação e se aproximar de Deus.  

Os sacerdotes hindus e budistas também praticam ascetismo numa tentativa de 

atingir níveis elevados de espiritualidade em seus falsos sistemas religiosos. 

O apóstolo Paulo advertiu contra este tipo de coisa.  

Nem a salvação nem a espiritualidade são obtidas pelo ascetismo.  

O perdão dos pecados e a vida eterna são recebidos através de um verdadeiro 

relacionamento com Cristo, através do arrependimento e da fé na morte de Cristo na cruz.  

A conseqüência disso é um viver separado / santificado em Cristo.  

 

                                            
1
 ASCESE: Exercício prático que leva à efetiva realização da virtude, à plenitude da vida moral. 

  ASCETISMO: Moral que desvaloriza os aspectos corpóreos e sensíveis do homem. 
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Isto é o que o apóstolo Paulo lembrou aos crentes de Colossos que estavam em 

perigo de serem iludidas pelos falsos ascetas. ( Cl.2:8,16)  

8 Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, 

que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste 

mundo, e não em Cristo. 

9 Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade,  

10 e, por estarem nele, que é o Cabeça de todo poder e autoridade, vocês 

receberam a plenitude.  

11 Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por 

mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da 

carne. 

12 Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com 

ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os 

mortos. 

13 Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, 

Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões,  

14 e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era 

contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz,  

15 e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo 

público, triunfando sobre eles na cruz. 

16 Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou 

bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração das luas novas 

ou dos dias de sábado. 

 

O jejum é uma parte importante da vida e do ministério cristãos, mas devemos ter 

cuidado de não pensar que a espiritualidade vem através da punição do corpo e da 

observação de vários rituais e leis abstencionistas. 

A espiritualidade vem da profunda comunhão com Jesus Cristo. 

 

7) O JEJUM NÃO GARANTE QUE A ORAÇÃO SERÁ ATENDIDA. 

Em 2 Sm.12:1,23 temos o registro de como Davi jejuou e orou procurando que Deus 

preservasse a vida do filho que ele concebeu do relacionamento ilícito com Betseba.  

Deus não respondeu à oração nem honrou o jejum de Davi naquele caso específico. 
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Isso nos lembra que jejuar, enquanto uma prática importante na vida espiritual, não é 

uma garantia de que obteremos o que desejamos de Deus.  

A oração fervorosa e o jejum muitas vezes resulta na resposta que se busca de Deus, 

mas não é garantia absoluta.  

Deus é sempre soberano para responder à oração e devemos sempre nos submeter 

à Sua vontade. 

 

8) JEJUAR É UM ASSUNTO PESSOAL. 

Jejuar é importante e útil na vida e no serviço crente em Jesus, mas não é algo que 

possa ser ordenado (ou induzido por outra pessoa) e não é algo pelo qual devemos julgar a 

condição espiritual de outros.  

O voto nazireu é uma ilustração disto. Deus não exigiu que o povo fizesse voto 

nazireu (exceto em poucos casos incomuns, como o de Sansão, Samuel e João Batista).  

Era um voto voluntário (Nm.6:2) que um indivíduo fazia a Deus, além dos deveres 

requeridos pela Lei.  

O jejum tem essa natureza. 

 

II. A IMPORTÂNCIA DE JEJUAR 

A importância de jejuar é vista nas inúmeras referências positivas no Antigo e Novo 

Testamentos. 

Há 30 exemplos positivos, comandos e instruções na Escritura sobre o jejum: 

 Juízes 20:26 - Israel jejuou pela vitória na guerra. 

 I Samuel 1:6-7 - Ana jejuou para ter um filho. 

 I Samuel. 7:6 - Israel jejuou por (causa de) arrependimento. 

 1 Samuel. 31:13 - Os homens de Jabez Gilead jejuaram lamentando por Saul. 

 2 Samuel. 1:12 - David e seus homens jejuaram lamentando-se por Saul, Jônatas 

e os decaídos de Israel. 

 2 Samuel. 12 - David jejuou pedindo misericórdia por seu filho (nascido de Bate-

Seba). 

 1 Reis 21:27 - Acabe jejuou [pedindo] por misericórdia. 

 2 Crônicas 20:3 - Jeosafá e Israel jejuaram (pedindo) por ajuda e proteção. 

 Esdras 8:21-23 - Esdras e o povo jejuaram (pedindo) por ajuda e proteção. 

 Neemias 1:4 - Neemias jejuou e se lamentou (pedindo) por ajuda a Jerusalém. 

 Neemias 9:1,2 - Israel jejuando em lamento e arrependimento. 
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 Ester 4:16 - Ester e amigos jejuaram (pedindo) por vitória. 

 Ester 9:3 - Jejuar é mencionado como tendo tido um papel na vitória. 

 Salmos 35:13,14 - Jejuar em oração e lamentação. 

 Salmos 69: 10,11 -  Jejuar em oração e lamentação. 

 Isaías 58:6-8 - O jejum que agrada a Deus. 

 Jeremias 36:9 - Israel jejuou (pedindo) por misericórdia. 

 Joel 1:14; 2:12,15 - Deus ordenou jejum e arrependimento. 

 Jonas 3:5 - Os ninivitas jejuaram em arrependimento (pedindo) por misericórdia. 

 Daniel 9:3 - Daniel jejuou (pedindo) por sabedoria. 

 Mateus 4:2 - Jesus jejuou quando tentado no deserto. 

 Mateus 6:17-18 - Jesus prometeu que o Pai abençoaria o jejum. 

 Mateus 9:14-15 - Jesus disse que seus discípulos jejuariam. 

 Mateus 17:21 - O jejum é necessário para vencer algumas forças demoníacas. 

 Marcos 9:29 -  O jejum é necessário para vencer algumas forças demoníacas. 

 Lucas 2:37 - Jejuar era parte do serviço (prestado por) Ana a Deus. 

 Atos 13:2 - O jejum era parte do ministério dos servos (de Cristo) em Antioquia. 

 Atos 13:3 - A ordenação (de pastores) era acompanhada por jejum. 

 Atos 14:23 -  A ordenação (de pastores) era acompanhada por jejum. 

 1 Coríntios 7:5 - O jejum e a oração são a única razão adequada para a 

abstinência no relacionamento conjugal. 

 2 Coríntios 6:5 - O jejum foi um modo como Paulo foi aprovado como um ministro 

de Jesus Cristo. 

 2 Coríntios 11:27 - Paulo jejuava com freqüência. 

Temos aprendido que os exemplos das Escrituras são tão importantes quanto suas 

ordens diretas.  

A Bíblia nos ensina em 1Co.10:11: “Essas coisas aconteceram a eles como 

exemplos e foram escritas como advertência para nós...” ( ver tb. Rm.15:4) 

Esses versos falam especificamente dos exemplos do Antigo Testamento.  

O jejum de Cristo durante suas tentações no deserto (Mt.4:1,11) é nosso exemplo, 

assim como Suas orações durante as tentações no jardim (Mt.26:36) são nossos exemplos.  

Também sabemos que o apóstolo Paulo deve ser imitado – Fp. 3:17; 4:9.  

Paulo coloca diante de nós o exemplo do jejum o (2 Cor 11:27). 

O simples fato de que o Espírito Santo coloca diante do povo de Deus tantos 

exemplos positivos sobre o jejum, revela a importância de sua prática espiritual. 
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Veremos cinco observações sobre a importância do jejum: 

1) JEJUM É UM DOS MODOS PELOS QUAIS UM MINISTRO DE CRISTO SE 

SANTIFICA (2 Co.6:4,5). 

4 Ao contrário, como servos/ministros de Deus, recomendamo-nos de todas as 

formas: em muita perseverança; em sofrimentos, privações e tristezas;  

5 em açoites, prisões e tumultos; em trabalhos árduos, noites sem dormir e 

jejuns; 

6 em pureza, conhecimento, paciência e bondade; no Espírito Santo e no amor 

sincero;  

7 na palavra da verdade e no poder de Deus... 

 
Aqui, o jejum é mencionado lado a lado com coisas como paciência, pureza e 

conhecimento.  

Paulo obviamente considera o jejum como uma parte importante do ministério. 

O Senhor Jesus fez uma promessa definida para quem jejua da maneira adequada 

por uma razão adequada: (Mt.6:17,18) 

17 Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, 

18 para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu 

Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará.  

 
Esta é uma promessa bíblica que não pode ser tratada superficialmente.  

Deus não faria tal promessa se Ele não considerasse o jejum importante.  

Jesus nunca desencorajou o jejum adequado.  

Ele condenou e corrigiu falsas práticas, mas Ele nunca desencorajou o jejum das 

Escrituras.  

 

2) O SENHOR JESUS DISSE MUITO CLARAMENTE QUE SEUS DISCÍPULOS 

JEJUARIAM APÓS SUA PARTIDA DA TERRA ( Mt.9:14,15). 

14 Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: “Por que nós e os fariseus 

jejuamos, mas os teus discípulos não?” 

15 Jesus respondeu: “Como podem os convidados do noivo ficar de luto 

enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado; então 

jejuarão. 

 
Jesus nunca desencorajou o jejum.  
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Ele o praticou e disse a Seus seguidores que o praticassem.  

Como todos os aspectos da vida espiritual, Cristo corrigiu as falsas idéias e abusos 

que rodeavam o jejum, mas Ele não o desencorajou nem o tratou como algo menos 

importante. 

 

3) OS SERVOS ESCOLHIDOS DE DEUS PRATICARAM O JEJUM ATRAVÉS DOS 

SÉCULOS. 

Se o jejum fosse desnecessário ou pouco importante, a melhor parte do povo de Deus 

se iludiu enormemente em seu pensamento!  

Observe a mãe de Samuel jejuando enquanto outros festejavam (1Sm 1:6-7).  

Observe Davi, o homem segundo o coração de Deus, jejuando. 

Observe Esdras, Neemias, Ester e Mardoqueu, o rei Josafá, Daniel, Samuel, Ana, a 

profetisa, Paulo, todos jejuando.  

Observe o Senhor Jesus Cristo, Deus manifesto na carne, jejuando.  

Os crentes de hoje que praticam o jejum por razões bíblicas estão em excelente 

companhia!  

 

4) JEJUAR E ORAR É A ÚNICA PRÁTICA ESPIRITUAL QUE PODE INTERFERIR 

COM O ASPECTO FÍSICO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL (1 Co.7:1,5). 

1 Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem 

não toque em mulher, 

2 mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o 

seu próprio marido.  

3 O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e 

da mesma forma a mulher para com o seu marido.  

4 A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da 

mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a 

mulher.  

5 Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo 

tempo, para se dedicarem à oração (ao jejum e à oração ACF). Depois, unam-se de 

novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. 

 
Deus adverte que os maridos e esposas devem cuidar de atender as necessidades 

físicas um do outro.  
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Só uma coisa permite a quebra do relacionamento sexual regular entre os casais 

casados: e isto é o jejum e a oração.  

Novamente, notamos que a Bíblia não ordena que os crentes jejuem, mas entende 

como garantido que eles o farão e estabelece regras para a prática. 

 

5) O JEJUM É ESSENCIAL PARA SE VENCER A AÇÃO DE DEMONIOS                       

( Mt.17;18,21). 

18 Jesus repreendeu o demônio; este saiu do menino que, daquele momento em 

diante, ficou curado. 

19 Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: 

“Por que não conseguimos expulsá-lo?” 

20 Ele respondeu: “Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que 

se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: 

‘Vá daqui para lá’, e ele irá. Nada lhes será impossível.  

21 Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum”. 

 
O Senhor Jesus disse que esta é uma parte importante da guerra espiritual e aqueles 

que estão lutando contra o pecado sabem que isto é um fato!  

Há realmente poderes demoníacos que não serão vencidos sem oração e jejum.  

 

III. QUANDO ENTÃO DEVEMOS JEJUAR? 

1. Jejue quando fortemente tentado (Mt 4:1,2). 

2. Jejue quando a sabedoria e o entendimento são desejadas (Dn 9:2,3). 

3. Jejue quando a ajuda e a proteção são necessárias (Ed 8:21-23; 2Cr 20:3). 

4. Jejue quando é desejada a vitória sobre atividade demoníaca (Mt 17:21; Mc 9:29). 

5. Jejue quando é desejada a vitória sobre situações que parecem impossíveis (Et 

4:10-17; 9:31; Ne 1:4). 

6. Jejue quando lamentando por entes queridos ou pela defesa do povo de Deus 

(2Sm 1:12). 

7. Jejue quando novos ministros foram consagrados, e quando os homens saem a 

proclamar a Palavra de Deus, e contra os inimigos espirituais (At 13:2-3; 14:23). 

8. Jejue quando envolvido em ministério espiritual (2Co 6:5; 11:27) 

9. Jejue durante períodos de arrependimento especial, confissão, e reavivamento 

(Joel 1:14; 2:12; 2:15; Ne 9:1-2). 
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IV. POR QUE JEJUAR É IMPORTANTE? 

Jejuar é importante por causa das lutas espirituais (Mt 17:21).  

“Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum.” 

Quando jejuamos, não estamos forçando Deus a fazer algo, mas estamos resistindo a 

forças sobrenaturais inimigas.  

Alguém pode dizer: “Por que isto é necessário, se Jesus tem todo o poder”?  

O poder de Jesus não está sendo questionado quando jejuamos. 

O que está sendo provado é a nossa atitude como servos e representantes daquele 

que tem todo o poder no mundo que “jaz no maligno”.  

1) Jejuar demonstra o fervor e desejo do coração (Hb.11:6). 

Deus vê o coração dos homens, mas a Bíblia diz que Ele requer evidência clara do 

desejo dos corações. “Agora, porém”, declara o Senhor, “voltem-se para mim de todo o 

coração, com jejum, lamento e pranto.” (Jl 2:12 ) 

Isto é visto na oferta de Isaque por Abraão. Deus sabia que Abraão O obedeceria e 

Lhe daria seu filho amado, mas Ele exigiu que Abraão desse seqüência ao ato até o ponto 

de mergulhar sua faca na direção de Isaque. Só então Deus disse: “Não toque no rapaz”, 

disse o Anjo. “Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me 

negou seu filho, o seu único filho.” (Gn 22:12 ) 

Jejuar pode ser visto como um modo de evidenciar o fervor e a sinceridade de nossos 

corações para Deus em matéria de oração.  

Podemos dizer que coisas como jejum não são necessárias já que Deus conhece 

nossos corações, mas exemplos como o de Abraão e seu filho mostram que Deus exige a 

evidência de nossa fé e fervor. 
 

2) Jejuar ajuda a manter o corpo sob sujeição (1Co 9:24-27 ) 

24 Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha 

o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio.  

25 Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, 

para obter uma coroa que logo perece; mas nós o fazemos para ganhar uma coroa 

que dura para sempre.  

26 Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem 

esmurra o ar.  

27 Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter 

pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado.  
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O corpo continuamente deseja seguir seu próprio caminho. Seus apetites clamam por 

preenchimento e o processo de jejum é em si uma subjugação dos apetites corporais.  

O apóstolo Paulo sabia que grandes batalhas são vencidas através da vitória sobre 

pequenos conflitos e as guerras são vencidas em batalhas individuais.  

Daniel tinha primeiro que conquistar os pequenos conflitos de seus próprios apetites 

corporais como um jovem antes de poder conquistar a batalha maior de se recusar a 

obedecer à solene lei do rei sobre a oração, como um ancião.  

A vitória tinha que ser ganha sobre o alimento antes da vitória sobre os leões. 

Não temos o hábito de pensar na necessidade de subjugar a carne para servir ao 

Espírito.  

 

V. UM JEJUM BÍBLICO DURA QUANTO TEMPO? 

A Bíblia não estabelece uma duração específica de tempo, para jejuar.  

Daniel jejuou 21 dias. Ester e Mardoqueu jejuaram 3 dias e 3 noites.  

O Senhor Jesus jejuou 40 dias no deserto.  

Mas freqüentemente a Bíblia simplesmente não diz quanto tempo as pessoas 

jejuaram. 

Não sabemos, por exemplo, por quanto tempo Esdras jejuou antes de iniciar a 

jornada para Jerusalém (Ed 8:21-23).  

Jejuar é assunto da liberdade individual sob a direção do Espírito Santo.  

Pode ser uma refeição ou várias refeições, conforme a necessidade da hora e a 

direção de Deus. Romanos 14 fala desse tipo de coisa e diz: “Um faz diferença entre dia e 

dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua 

própria mente.” (Rm 14:5 ACF) 

 

VI. O QUE É UM JEJUM BÍBLICO? 

Novamente, não há diretrizes rígidas sobre jejum.  

No jejum de 21 dias de Daniel, sabemos que ele não comeu “nenhum pão 

agradável, nem carne, nem vinho” (Dn.10:3).  

Aparentemente, Daniel comeu alguma coisa, mas se absteve de comidas agradáveis. 

Deus não deu instruções específicas sobre jejum porque este é um assunto pessoal 

entre um indivíduo e o Senhor.  
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Uma mãe que amamenta, por exemplo, não seria sábia se mantivesse sem alimento 

por período significativo, porque não somente ela depende desse alimento, mas também seu 

bebê. 

Deus prometeu: “Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; 

eu o aconselharei e cuidarei de você”. (Sl 32:8)  

Esta preciosa promessa se aplica ao jejum.  

Quando você deve jejuar? Por quanto tempo? Do que você deve se abster ao jejuar? 

Deus o guiará em todas essas coisas se você em Sua dependência. 

Enquanto a Bíblia não descreve cada detalhe sobre o jejum, ela nos dá as seguintes 

diretrizes básicas, a seguir: 

1) Abstinência de alimento e prazeres físicos normais (Dn 10:3; 1Co 7:5). 

Observe novamente que Daniel não se absteve de alimento completamente, mas 

apenas de “pão agradável”.  

Neste exemplo vemos que há muitos modos de observar um jejum.  

Podemos nos abster completamente de todos os alimentos e bebidas ou nos 

abster apenas dos mais saborosos e prazerosos, como fez Daniel.  

O jejum das Escrituras é um assunto privativo e especial entre o indivíduo e Deus. 

Deus pode nos levar a observar um jejum de um modo num momento específico e 

de modo inteiramente diferente em outro momento.  

Algumas pessoas com problemas de saúde como o diabetes podem perguntar 

como podem jejuar.  

Acredito ser possível para tais pessoas jejuarem determinando diante de Deus se 

absterem de certos alimentos favoritos e prazeres durante um tempo específico. 

2) Oração 

“Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum”. (Mt.17:21). 

O jejum bíblico está sempre ligado a uma atenção maior à oração e à comunhão 

com Deus. O jejum divorciado da oração não é um jejum bíblico. 

3) Confissão de pecados (Dn 9:1-19 - ler)  

Exemplos bíblicos de jejum estão muitas vezes ligados a períodos de 

arrependimento especial e confissão de pecados. 

4) Serviço a Deus (Is 58:6-11). 

O jejum bíblico é uma abstinência temporária de alimento e outros prazeres físicos 

para se concentrar num problema ou necessidade espiritual específica.  
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Não é um ritual a ser realizado de maneira supersticiosa, esperando que o próprio 

ato de ficar sem alimento traria alguma forma de benção, mas é um período especial de 

devoção a Deus em oração e abstinência dos prazeres normais por um objetivo claro. 

 

CONCLUSÃO 

É IMPORTANTE JEJUAR 

Como já vimos, Jesus Cristo disse que há batalhas espirituais que não podem ser 

ganhas por nada além de oração e jejum – não somente oração, mas oração e jejum.  

Isto significa que às vezes o jejum espiritual bíblico é essencial para a vitória sobre o 

inimigo. 

Há vitórias espirituais que não podem ser vencidas sem oração e jejum. 

Testemunho pessoal do Missionário David Cloud: 

- Já experimentamos esta verdade. Houve momentos em que estivemos a 

ponto de total desespero em nosso ministério no país idólatra do Nepal. 

Lembro-me dessa experiência no início de nosso trabalho lá. Parecia que 

uma escuridão impenetrável se mantinha diante de nós. Estávamos 

proclamando o Evangelho a alguns hindus que mostraram interesse. Muitos 

estavam vindo às reuniões e alguns fizeram profissão de fé. Mas nenhum 

idólatra se arrependeu dos seus pecados e de sua idolatria e nasceu de 

novo. Os problemas estavam caindo sobre nós de várias origens, com 

potencial para dar fim ao nosso ministério naquela terra difícil.  

A associação ecumênica nacional levantou calúnia sobre nós e se reuniu 

para um total boicote ao nosso ministério (...) e estávamos em perigo 

constante de ser condenados pelo governo de Nepal. Parecia que nosso 

desejo de estabelecer uma igreja que glorificasse a Jesus Cristo, em Nepal, 

nunca seria satisfeito. 

Decidimos ter um tempo de oração com jejum. Era a primeira vez, 

realmente, que eu tinha praticado isto com intenção tão séria, e devo admitir 

que não achei fácil. Logo depois um amigo de Nepal veio à nossa casa e foi 

salvo em nossa sala, logo depois que o encontramos. Então ele levou um 

amigo a Cristo e esse amigo levou a irmã a Cristo. Todos eles mostraram 

evidência real de arrependimento. Eles pararam completamente com a 

idolatria e começaram a servir ao Senhor Jesus Cristo, apesar de muitas 

perseguições. Logo outros foram salvos, e o Senhor trouxe um evangelista  
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fiel para juntar forças conosco como um muito necessário cooperador no 

ministério. Hoje, aquele grupo cresceu em meio a muita dificuldade e 

pobreza e se tornou uma viva igreja do Novo Testamento.  

Ela tem sua própria liderança, paga suas próprias contas, e tem uma zelosa 

visão evangelística missionária. Todos os primeiros convertidos ainda estão 

servindo ao Senhor, hoje, muitos em posições de liderança. 

Oração com jejum é uma parte normal do ministério daquela igreja.  

A vitória teria sido ganha sem o jejum?  

Não conforme o testemunho do Filho de Deus. Ele disse: “Mas esta espécie só sai 

pela oração e pelo jejum”. (Mt.17:21). 

Os obstáculos que enfrentamos naquela terra pagã eram obstáculos sobrenaturais.  

As Escrituras levantam as cortinas que escondem o reino sobrenatural de nossos 

olhos e identifica nosso adversário: “... pois a nossa luta não é contra seres 

humanos/carne ou sangue, mas contra os poderes/principados e 

autoridades/potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as 

forças espirituais do mal nas regiões celestiais. (Ef. 6:12) 

Muitas outras ilustrações poderiam ser dadas, mas esta é suficiente.  

Vimos o que diz a Palavra de Deus.  

Vimos o exemplo do povo de Deus de todas as épocas.  

Vimos o exemplo do Filho de Deus.  

Devemos enfrentar essas coisas e perceber que o jejum bíblico é muito importante 

em nossa vida espiritual e é uma prática necessária à igreja. 

Glória a Deus pela certeza da promessa da Bíblia:  

“Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que 

você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em 

secreto, o recompensará (publicamente”/ ACF).(Mt 6:17-18 ) 

 

 

 

Material extraído, revisado e editado 

dos estudos do Pr. David Cloud sobre Jejum 

Bíblico e pelo Pr. Elcio Millan. 

 


