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DIRETRIZES PARA O DIA DE JEJUM E ORAÇÃO  

 

“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 6.16-18 

 

O Jejum é uma expressão de humilhação diante da grandeza de Deus. 

Cremos que o Senhor tem nos provado neste presente tempo e que Ele mesmo, 

soberanamente, é o único quem pode providenciar a saída. Nossos dias têm 

sido marcados assustadoramente por um vírus, um pequeno vírus, que nos 

assola. Mas temos um Deus, Todo poderoso, Rei genuíno a quem toda criação 

deve prestar glória e louvor.  

Podemos encarar esse tempo de forma despretensiosa, relaxada e até 

omissa, mas cremos que dias escuros como estes são providenciais. Deus nos 

propõe tempos difíceis para orarmos confiantes e buscarmos sua vontade de 

forma mais intencional. Portanto, o Jejum é a ausência do alimento para a busca 

da presença de Deus, a fome de Deus e, ao mesmo tempo, o banquete de Deus. 

Vamos nos preparar! 

Qual o tempo de duração do jejum? 

Defina um horário para o jejum, leve em consideração sua resistência e 

metabolismo. A proposta da nossa igreja é para um jejum que perdure 24h, isto 

é, de 00:00 à 00:00 hora.   

Do que devemos nos abster?  

Apesar de acharmos saudável a abstenção, por um determinado período, 

de redes sociais, dispositivos eletrônicos e coisas afins; nós acreditamos que o 

jejum bíblico é exclusivamente a abstenção de alimentos, exceto água e 

medicação. Então, o jejum implica na abstenção do seu cardápio, ou seja, de 

todas as suas refeições dentro daquele horário estabelecido.  

Como devo preencher o tempo de Jejum?  
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O período do jejum deve ser preenchido com: 

1. Entendimento  

- Você deve compreender a razão de estar jejuando e o propósito; jejuaremos 

em favor do nosso mundo, país e estado, mas principalmente por nossa cidade 

face as notícias que nos cercam nesses dias.  

2. Orações  

- O jejum deve ser acompanhado de orações e súplicas - este momento deve 

ser preenchido de disciplina espiritual. A oração é um recurso indispensável, pois 

por meio dela faremos nossas petições conhecidas de Deus.  

3. Palavra de Deus 

- Cremos que Deus fala através de Sua Santa Palavra! E o momento de Jejum 

e oração é propício para nos achegarmos mais a palavra de Deus. Para isso 

preparamos os seguintes devocionais que devem preencher seu horário de 

refeição.  
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CAFÉ DA MANHÃ - DEVOCIONAL I 

O SENHOR TEM TODO O DOMÍNIO 

Leia:  Salmo 103.22 

Cante ao Senhor: Ele é Exaltado  

IBSPLAY: https://youtu.be/Kjfs9v1Tf-E 

Leia: Isaías 6  

Neste texto de Isaías temos a descrição de um culto que está sendo 

realizado ao Senhor. O que nos chama a atenção é justamente o primeiro 

versículo! “No ano da morte do rei Uzias...”.  

O ano da morte de um rei significava tirania, desespero e desgoverno. 

Aliás, o trono está vazio. Rei Uzias morreu! E agora, o que será de nós?! 

Contudo, não é para essa realidade que o olhar do profeta se volta. Ele 

entende que mesmo em meio ao aparente caos, mesmo em meio a aparente 

tirania, mesmo em meio a morte do rei Uzias, mesmo neste cenário, o Senhor 

tem o controle, o domínio e exerce soberanamente Sua vontade! 

O Senhor está assentado em um trono alto e sublime, mesmo quando o 

cenário não nos parece o melhor. “No ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor 

assentado em um alto e sublime trono...”. 

Onde seus olhos estão afixados? No cenário horripilante da morte do rei 

Uzias ou no Senhor que está assentado em um trono verdadeiro! O verdadeiro 

Rei, Reina!!! 

Se pudéssemos parafrasear... diríamos: “No ano da pandemia, li a 

verdade de que o Senhor está assentado em um alto e sublime trono. Isto é, 

mesmo no caos aparente, Ele reina!”.  

ORAÇÃO DE EXALTAÇÃO: 

Leia: Isaías 6. 2-3, veja como os anjos declaram que o Senhor é “Santo, Santo, 

Santo!”.  

https://youtu.be/Kjfs9v1Tf-E
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Portanto, exalte a grandeza de Deus; Deus é o verdadeiro Rei sobre toda 

a terra; O Senhor é Bom apesar das adversidades do nosso tempo; O Senhor 

tem o domínio de toda a história.  

ALMOÇO – DEVOCIONAL II 

NÓS TEMOS PECADO! 

Leia: Salmo 117. 1-2 

Cante ao Senhor: Livre acesso 

IBSPLAY: https://youtu.be/3Pmb8iz8Q_A 

Leia: Isaías 6.4-7; Romanos 3.23; I João 1.8.  

Estes textos nos colocam diante de uma realidade assustadora. Todos 

pecaram! Essa verdade repete-se por toda a Escritura a fim de que 

reconheçamos que a pior coisa que existe é a inimizade com Deus!  

O vírus que nos assola e causa medo, o vírus da pandemia, é de fato 

assustador, mas só pode matar nosso corpo, entretanto, o pecado mata a nossa 

alma! Não podemos esquecer que todo esse cenário, sem sombras de dúvidas, 

esse horripilante cenário é o retrato da nossa inimizade com Deus.  

Qual pecado temos cometido diante de Deus? Quais pecados nossa 

nação, nossa cidade, tem cometido contra a Santidade de Deus? O que 

precisamos confessar?  

A nossa esperança é a certeza de que o sacrifício de Cristo pagou a nossa 

dívida na cruz. Por isso temos a certeza de que “Se confessarmos os nossos 

pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar de toda a injustiça.” 

(I João 1.9).  

Isaías confessa seus pecados e também os pecados de seu povo 

dizendo: “[...]Ai de mim! Estou perdido! Pois sou um homem de lábios impuros 

e vivo no meio de um povo de lábios impuros; e os meus olhos viram o Rei, 

O Senhor dos exércitos!”. (Isaías 6.5). 

ORAÇÃO DE CONFISSÃO DE PECADOS:  

https://youtu.be/3Pmb8iz8Q_A
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Leia o Salmo 66.18: Confesse os seus pecados diante de Deus; Peça 

perdão dos pecados que todos nós temos cometido, como nação, contra a 

santidade de Deus; Clame pela misericórdia de Deus sobre o nosso estado e 

cidade que tem sido promíscuo.    

LANCHE DA TARDE – DEVOCIONAL III 

TEMOS QUE AGRADECER OU TEMOS DE CHORAR? 

Leia: Salmo 34. 1-3 

Cante Ao Senhor: Tu és Soberano 

IBSPLAY: https://youtu.be/aOqa0S6kxkA 

Leia: I Tessalonicenses 5.18; Romanos 12.15; Mateus 5.4; 

Diante do nosso atual cenário, temos o que agradecer? Poderíamos dizer 

que o Senhor tem nos sustentado? Poderíamos dizer que o Senhor tem nos dado 

o que comer, o que beber e o que vestir? Poderíamos inclusive dizer que cremos 

que o Senhor tem o controle de toda a história e inclusive desse momento?  

Uma característica de nosso ego é a murmuração. Somos profissionais 

em reclamar e pouco dispostos a agradecer. Contudo, você pode agradecer pela 

salvação de Deus por meio de seu filho na cruz? Ou poderia agradecer pela fé 

que lhe foi imputada? Poderíamos ser gratos nesse momento tão difícil?  

Será que compreendemos “dar graças ao Senhor em todos os momentos 

como um mandamento? Ou só daremos graça nos momentos favoráveis? Como 

dar graças nas circunstâncias mais adversas? O “em tudo dai graças” não 

significa que não temos sentimentos ou que sejamos frios e sádicos, muito pelo 

contrário, nós choramos com os que choram (Rm 12.15), nós choramos porque 

somos discípulos bem-aventurados (Mt 5.4), e esse é o paradoxo, nós choramos, 

mas também damos graça, damos graça porque seremos consolados! Damos 

graça porque Deus está no controle! Damos graça porque isso tudo vai ter um 

fim! Damos graça pela justa providência de Deus! Damos graça diante da morte 

porque o Senhor Jesus venceu a morte! Damos graças porque nossa alegria 

está para além das circunstâncias, e somos felizes, ou bem-aventurados,  

porque choramos.   

https://youtu.be/aOqa0S6kxkA
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Podemos chorar e dar graça! Chorar com os que choram sem deixar de 

confiar que Deus está no controle e em tudo devemos dar graça!  

Talvez você tenha perdido alguém próximo ou até mesmo um familiar, 

mas pergunte-se: Temos o que agradecer? Não discordamos que é tempo de 

lamentarmos e nos arrependermos, mas mesmo nesses dias o Senhor age com 

graça!  

ORAÇÃO DE GRAÇA E SÚPLICA: 

Ore agradecendo a Deus pela salvação e pela providência dele sobre sua 

vida; ore grato por aqueles que foram curados; faça súplicas em favor dos 

doentes, dos governantes, dos hospitais e os recursos hospitalares em nosso 

estado, ore pelos profissionais de saúde e por todos que estão na linha de frente, 

ore por uma vacina que seja capaz de cessar essa pandemia.     

JANTAR – DEVOCIONAL IV 

CREMOS NO FAVOR DE DEUS? 

Leia: Salmo 29. 1-2 

Cante ao Senhor: Deus é Deus – Delino Marçal  

IBSPLAY: https://youtu.be/JPqitveFAGo 

Leia: II Crônicas 7.13-16 

Este texto refere-se às condições para o perdão nacional dos pecados de Israel: 

1) Humildade; 2) Oração; 3) Buscar a Deus; e 4) Arrependimento.  

Depois do grande esforço do povo de Israel na edificação do templo em 

Jerusalém, o Senhor dos Exércitos apareceu ao rei e lhe deu as condições para 

que a sua presença permanecesse naquele lugar. Mais do que construírem um 

templo, "o povo que se chama pelo Seu nome" deveria edificar as suas vidas no 

Senhor. 

Deus expressa a sua vontade em habitar no meio do seu povo. "Ouvi sua 

oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios". O 

Senhor fala a Salomão demostrando o seu desejo em abençoar e proteger o Seu 

povo. Contudo, a permanência da Sua presença exigiria total dedicação a Ele e 

https://youtu.be/JPqitveFAGo
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uma mudança de velhos hábitos, como foi colocado na passagem de II Crônicas 

7:14. 

O nosso Deus é verdadeiro e reto, deixando claro três aspectos do nosso 

relacionamento com Ele: reconhecimento da Sua grandeza, buscar a Sua 

presença e converter-se nos Seus caminhos. Entretanto, sabemos que fomos 

eleitos e atraídos para anunciar que cremos na boa notícia, cremos no favor de 

Deus: “Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo 

exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das 

trevas para a sua maravilhosa luz.” (I Pedro 2:9). 

Oramos ao único que pode nos socorrer, o Santo Deus, Poderoso, o 

Soberano que governa toda a terra. O Verdadeiro Rei!  

 

ORE:  

Ore reconhecendo o poder de Deus, seu controle e governo sobre toda a 

história. Peça por consolo da parte de Deus para com aqueles que perderam 

amigos, parentes e pessoas queridas nesse tempo de pandemia. Clame por 

Manaus e pelo sistema de saúde, ore pelos irmãos doentes e clame pelo favor 

de Deus nessa atual circunstância de nossas vidas.  

 

Deus nos abençoe, com o Seu favor e Sua graça! Glórias somente a Deus! 

 

 

Atenciosamente,  

A Equipe Pastoral.  


