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Caro líder, estamos estudando o Sermão do Monte porque é o mais tremendo ensino de Jesus, considerado como a 
“constituição do Reino de Deus” e Jesus mesmo nos incentivou a conhecê-lo, praticá-lo e ensiná-lo (reveja Mt 5.17-20).

Recapitulando, já vimos as características que um verdadeiro convertido deve buscar e demonstrar em sua vida (Mt 5.3-
11, as Bem-aventuranças); já vimos também como o crente deve influenciar o mundo (Mt 5.13-16, sal e luz do mundo), 
e estudamos cinco exemplos de comportamentos que demonstram uma  mudança de dentro para fora (homicídio, 
adultério, falar a verdade, vingança e doação).

É importante relembramos que no padrão de Jesus, a espiritualidade de um crente não está baseada na aparência 
exterior ou religiosidade, mas no coração e na sua atitude interior. Não devemos fazer nada com o fim de sermos vistos 
pelos homens, mas por Deus, nosso Pai e Senhor. Não devemos fazer o certo apenas porque os outros estão vendo, 
mas exercer a nossa justiça diante de Deus, pois é a Ele que queremos agradar. 

Preste atenção que Jesus promete recompensas de Deus para três práticas que são marcas de um verdadeiro discípulo: 
dar ofertas e esmolas (Mt 6.4), orar (Mt 6.6) e jejuar (Mt 6.18). Note, também, que Jesus não sugere ou recomenda, 
mas diz que devemos praticá-las, pois Ele disse: “Quando você der”, “quando vocês orarem”, “quando jejuarem”; Ele 
nunca disse “se derem, se orarem ou se jejuarem”. São práticas necessárias e indispensáveis, e que quando praticadas 
juntas, dão tremenda força e solidez na vida espiritual do cristão. Dar é a primeira marca de um crente verdadeiramente 
espiritual. Ninguém pode dizer que é espiritual sem dar algo a alguém, e dar sem fazer propaganda disso. Orar é 
relacionar com Deus, estar com ele e depender dele. Cada crente deve ter uma vida de oração secreta com o Pai, e Deus 
vai abençoá-lo por isso. E o jejum?

Vamos estudar hoje sobre o jejum, esta poderosa mas tão pouco praticada disciplina espiritual.

Leitura Bíblica: Mateus 6.16-18

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. 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.

Perguntas:

1. Você já praticou o jejum? Você jejua com regularidade? No seu entendimento, por que deveríamos jejuar?
2. Quando você jejua, as pessoas ficam sabendo que você está jejuando? Você se sente tentado a mostrar para os outros 
que você está em jejum? Por quê?
3. Pra quem você jejua: pra você mesmo ou para Deus?

Todos concordam com importância da oração, apenas alguns ofertam (infelizmente), mas pouquíssimos possuem a 
disciplina do jejum. Precisamos lembrar de que se Jesus, que podia todas as coisas, teve de jejuar, quanto mais nós 
teremos de fazê-lo para crescer e romper as cadeias espirituais. 

Jejum é um ato voluntário de abstinência total ou parcial de alimentos durante um período limitado de tempo. Não 
é dieta para perda de peso, greve de fome ou um meio de se barganhar com Deus. Não é também uma forma der 
penitência. Apesar de, originalmente, se referir à abstinência de alimentos, o jejum também pode ser feito tendo em vista 
outras abstinências, como de TV, divertimentos, etc, tudo com o propósito de buscar a Deus e aumentar a consagração 
espiritual. Em 1Coríntios 7.5, por exemplo, há uma referência à abstinência temporária de relações sexuais por parte de 
um casal para se dedicarem à oração.
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O jejum, geralmente, está associado à oração. No exemplo citado logo acima, o casal se abstém temporariamente de 
relações sexuais para se dedicar à oração. Outros exemplos estão em Esdras 8.23, Neemias 1.4, Salmo 35.13, Daniel 
9.3 e Lucas 5.33. Ao jejuar, uma pessoa se abstém de uma prática rotineira para investir o tempo que seria gasto com 
essa prática em oração.

Comumente, o jejum é feito tendo em vista um motivo ou um propósito. A Bíblia nos apresenta alguns exemplos 
de motivos e propósitos por que se fizeram jejuns: em sinal de arrependimento (Neemias 9.1-3); para obter maior 
autoridade e poder espiritual (Mateus 17.19-21); por uma grande necessidade (2Crônicas 20.1-4); para ouvir a voz de 
Deus e tomar uma decisão importante (Atos 13.1-3); por ocasião de uma dedicação solene (Atos 14.23).

Como fazer um jejum?

• O jejum pode ser feito de maneira total ou parcial. No jejum total, abstém-se totalmente do comer e do beber 
(às vezes inclusive de água) durante determinado período de tempo. No jejum parcial, abstém-se parcialmente do 
comer e o do beber, o que pode ser feito de várias maneiras, como, por exemplo, alimentar-se apenas de verduras, 
vegetais e frutas, ou apenas de pão e água, ou não comer carne, durante determinado período de tempo;
• Quanto ao período de tempo, o jejum pode ser feito de diversas formas: abster-se de uma ou mais refeições de 
um dia (Daniel 6.18); durante um dia (1Samuel 7.5,6); durante três dias (Atos 9.8,9); durante sete dias (1Samuel 
31.11-13); durante três semanas (Daniel 10.1-3); durante quarenta dias (Êxodo 34.28); etc. Ainda quanto ao 
período de tempo, há a possibilidade de se ter dias e períodos fixos de jejum. Os fariseus, por exemplo, assim como 
os cristãos primitivos em geral, tinham o costume de jejuar duas vezes por semana; toda segunda e quinta, no caso 
dos fariseus, e toda segunda e quarta no caso dos cristãos primitivos (Lucas 18.11,12);
• O jejum pode ser feito pessoal ou coletivamente (Lucas 2.36,37; Juízes 20.26).

Quais os benefícios do jejum?

• Em uma realidade em que as pessoas têm suas agendas constantemente com muitos compromissos, o jejum 
pode gerar tempo para nos dedicarmos ao Senhor;
• Confere maior autoridade e poder espiritual. Em Mateus 17.19-21, Jesus disse que há certas espécies de demônios 
que, por serem muito poderosas, só saem com oração e jejum. Com isso, ele deu a entender que a oração feita 
em jejum tem maior autoridade e poder espiritual;
• Gera domínio próprio, uma das facetas do fruto do Espírito (Gálatas 5.22,23). O domínio próprio pode ser assim 
conceituado: capacidade de não se fazer o que se deseja e de se fazer o que não se deseja. Ao ficar sem se 
alimentar durante um período, certamente uma pessoa sentirá o desejo de comer e beber. Porém, tendo em vista 
o jejum, ela dominará esse desejo, não o saciando. Esse domínio aprendido poderá ser aplicado aos desejos pelo 
pecado. Quando eles surgirem, a pessoa poderá ser capaz de dominá-los e, assim, não pecar.
• Todos precisamos jejuar para crescermos em maturidade espiritual e termos uma vida vitoriosa.

O perigo do jejum, como no ofertar e na oração, é usarmos o jejum só para aparecer, impressionar e obter elogios 
das pessoas. Os fariseus agiam assim, e Jesus os chama de hipócritas, deixando bem claro o quanto repudia este 
comportamento meramente religioso. Este tipo de jejum não é aceito por Deus e não nos trará nenhum benefício, pelo 
contrário, pode nos infectar com esta atitude falsa, hipócrita e religiosa. Fuja disso! 

Há lugar e tempo certo para tudo. Por isso, ao jejuarmos, devemos ficar em casa, usar este tempo para oração e 
quebrantamento diante de Deus, e não ir jejuar na casa do vizinho ou numa festa. Devemos lavar o rosto, pentear o 
cabelo, vestir boa roupa e manter o semblante alegre para que ninguém precise saber que estamos jejuando. As vezes 
vamos estar de jejum em lugares públicos, mas o que Jesus deseja é que  façamos tudo de coração e diante dos olhos 
eternos de Deus.

Jesus jejuou, os pais da igreja jejuaram e qualquer pessoa que queira crescer em maturidade e poder espiritual precisa 
jejuar. Precisamos jejuar muito mais em nossa igreja porque queremos romper espiritualmente e alargar nossas fronteiras. 
O jejum possui um grande benefício espiritual e não podemos abrir mão dele. Jesus espera que seus discípulos jejuem.

A partir do que foi ministrado nesta lição, faça um desafio de jejum à sua célula. Decidam juntos sobre o motivo e 
o propósito por que farão um jejum, estabeleçam a duração do jejum e como ele será. Uma campanha de oração 
e jejum poderá revolucionar a vida da célula e transformar vidas e circunstâncias. Jejuem por alvos pessoais, como 
a conversão da família, por uma conquista pessoal, mas jejuem também pela multiplicação da célula e por alcançar 
muitas pessoas para Cristo
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• Líder de célula, participe fielmente e com entusiasmo de seu GD. Todos precisamos de supervisão, motivação e 
encorajamento para cumprirmos a grande missão que Jesus nos confiou de ganhar e cuidar muito bem de suas 
ovelhas (João 21.16). E nunca falte aos nossos Cultos de Líderes.
• Nossa festa da multiplicação está chegando. Será nos dias 28, 29 e 30 de junho. E no dia 28 à noite, teremos um 
culto especial de abertura com o Pr Emílio Abreu pregando e compartilhando suas experiências só para os líderes 
de células. Será a nossa celebração só entre os líderes. Marque em sua agenda, porque esta festa você não pode 
perder. E continue a preparar e desafiar sua célula para multiplicar. Já estão alcançando as Cinco Submetas? Já tem 
um novo líder e uma nova casa? Este é o nosso sonho para cada célula, porque a multiplicação é a essência da 
visão celular e uma célula se multiplica  para gerar vida continuamente.
• E não se esqueça de convidar os membros da célula para os cultos de celebração, para trazerem convidados para 
os Encontros com Deus e encaminha-los para o batismo (Curso Vida Cristã) e o CCM em geral.
• Um grande abraço e parabéns pelo seu dedicado ministério.

Avisos


