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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Mateus 9.15 

PALAVRAS CHAVE: Disciplina espiritual, santificação, jejum. 

OBJETIVO: Apresentar o jejum como disciplina espiritual necessária para o cristão. 

COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Ao final da aula o aluno deverá ser capaz de apresentar a 

definição de jejum proposta na lição. Bem como, citar as categorias e os diversos tipos de 

jejum. Deverá também expressar o propósito e os elementos básicos do jejum. Por fim, 

implementar em sua rotina o exercício dessa disciplina espiritual. 

 

Para entender a passagem 

"Agora, porém", declara o Senhor, "voltem-se para mim de todo o coração, 

com jejum, lamento e pranto." - Joel 2:12 

I. INTRODUÇÃO 

Precisamos avançar no estudo das disciplinas espirituais. Já vimos até aqui as 

disciplinas da meditação e da oração. Hoje falaremos sobre o jejum, uma prática cristã tão 

importante, mas não poucas vezes mal-entendida ou negligenciada.  

Face a essa realidade destacamos algumas considerações introdutórias sobre o 

jejum: 

(1) O Jejum não salva; 

(2) O Jejum não é exibição de espiritualidade; 

(3) O Jejum não é um ritual religioso; 

(4) O jejum não é aceito sem relacionamento verdadeiro com Deus; 

(5) O jejum não é uma prática ascética; 

(6) O jejum não garante que a nossa oração será atendida; 

(7) O jejum não muda Deus, ele muda você!  

 

II. O QUE É O JEJUM?  

Uma definição que consideramos apropriada é esta: “Abstinência de alimentos, 

voluntária, durante um determinado período de tempo, praticada pelos cristãos e com 

propósitos espirituais”. Vamos desmembrar essa definição a fim de aprofundar nossa 

compreensão sobre o assunto: 

1) Abstinência de alimentos; 

2) Voluntária; 
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3) Durante algum período de tempo; 

4) Praticada pelos cristãos; 

5) Com propósitos espirituais. 

 

1) ABSTINÊNCIA DE ALIMENTOS 

 

Neste ponto, temos pelo menos duas visões (categorias) vigentes: (1) A visão 

definida; (2) A visão ampliada.  

A visão definida advoga que não há base bíblica para qualquer outra natureza de 

jejum que não seja o de alimentos. Contudo, a visão ampliada se apega ao princípio do 

jejum advogando, portanto, que ele não se limita à abstenção de alimentos, mas também 

abstenção de outras necessidades.  

Nomes como Richard Foster e Martyn Lloyd-Jones abraçam a visão ampliada, 

vejamos: 

Na definição de Foster jejum é uma “negação voluntária de uma função normal 

devido a intensa atividade espiritual”. Assim, nem sempre o jejum será de alimento, mas 

para que possamos nos dedicar a essa atividade espiritual teremos de nos abster de outras 

pessoas, da mídia, do telefone, de conversas, de sono etc., a fim de nos tornar mais 

dedicados às atividades espirituais.  

Martyn Lloyd-Jones encoraja essa definição mais ampliada de jejum: “[...] o jejum, 

[...], não deve apenas está confinado à questão da comida e da bebida; o jejum deve 

realmente incluir a abstinência de qualquer coisa que seja legítima em si e de si mesma por 

causa de algum propósito espiritual especial [...]”. 

Em termos objetivos, as Escrituras só se referem ao jejum de maneira definida, isto 

é, abstinência de alimentos. Assim, reconhecemos e recomendamos como bíblico o jejum 

que se dá através da restrição alimentar. Resumindo, não reconhecemos o jejum de 

natureza ampliada. Vejamos isto nas Escrituras: 

Tipos de Jejuns 

a) O jejum normal – Abstenção total de alimentos, mas não de água (cf. Mt 4.2; Lc 

4.2); 

b) O jejum parcial – Uma limitação da dieta, mas não uma abstenção total de alimentos 

(cf. Dn 1.12);   

c) O jejum absoluto – Abstenção total de alimentos e líquidos (cf. Ed 10.6; Et 4.16; At 

9.9); 

d) Jejum sobrenatural – Abstenção total de alimentos e líquidos durante um longo 

período de tempo (cf. Dt 9.9; 1 Rs 19.8); 

e) Jejum congregacional – Ocorre quando a igreja local é convocada ao jejum (cf. 

Joel 2.15; At. 13.2); 

f) Jejum nacional – Ocorre quando toda uma nação é convocada ao jejum (cf. 2 Cr 

20.3; Nm 9.1; Et 4.16; Jn 3.5-8); 

g) Jejum particular – O jejum como disciplina espiritual (cf. Mt 6.16-18); 
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h) Jejum ocasional – Ocorre motivado por uma situação especial, conforme surgir a 

necessidade (cf. Mt 9.15). 

O jejum como disciplina espiritual deve ser, portanto: “parcial, normal ou absoluto”, 

particular e ocasional. Por parcial, entenda, abstendo-se de alguns alimentos.  Normal, 

abstendo-se de alimentos, mas não de líquidos e por absoluto, abstendo-se de alimentos 

sólidos e líquidos. Por particular, deve ser praticado de forma individual e secreta. Por 

ocasional, deve ser motivado por uma necessidade ou propósito genuíno.  

2) VOLUNTÁRIA  

O jejum, além de ser uma abstenção de alimentos, deve ser praticado de forma 

voluntária. É voluntário porque o jejum não é coercivo. Contudo, parece contraditório dizer 

que é uma “disciplina ocasional e voluntária”. Mas não é!   

Disciplina – Ao falarmos de disciplinas, estamos nos referindo a práticas que devem ser 

cultivadas e desenvolvidas para a santificação cristã. Assim, quando pensamos em oração, 

entendemos que se trata de uma disciplina em razão da frequência que ela deve ser 

cultivada, continuamente: “Orai sem cessar”. Quando pensamos em meditação, 

entendemos que há uma periodicidade nesta prática: “... [na tua lei] ... medito de dia e de 

noite”. Contudo, a prática do jejum não presume uma rotina tão constante. Apesar disso, 

podemos encará-la como disciplina, pois há uma pressuposição de rotina. Assim como 

todas as outras Disciplinas Espirituais, o jejum não deve ser uma rotina legalista. Ele será 

oportunizado de tempos em tempos dentro do seu aspecto ocasional.  

Ocasional – Neste ponto, compreendemos que a frequência da prática do jejum é 

determinada por uma “ocasionalidade divinamente administrada”.  Por ocasional, não 

queremos dizer “pelo mero acaso”. Há uma expressão adequada para isso: “Jejum 

extemporâneo”. O próprio Deus determina qual é o momento legitimo para a prática do 

jejum. Desta forma, Deus nos concederá oportunidades de desenvolvermos fome e sede 

por Sua Palavra (cf. Joel 2.12).  Portanto, o jejum é o apelo que Deus, em graça e poder, 

faz aos seus santos. Assim, o jejum não é um ato de mera força de vontade, mas uma 

oportunidade divina, para uma confissão de nossa total dependência de d´Ele e de Sua 

graça. Haverá períodos em que o Espírito Santo vai nos atrair mais para o jejum, e épocas 

em que quase não sentiremos a necessidade de fazê-lo.  

Voluntária – A prática da disciplina, entretanto, permanece voluntária, pois como trata-se 

de uma disciplina espiritual, sua atuação é sinérgica. O homem deve responder 

positivamente ou negativamente às oportunidades para jejuar.  

3) DURANTE UM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO 

Por quanto tempo devemos jejuar? Depende de você e da liderança do Espírito Santo. Na 

Bíblia há exemplos de jejuns que: 

• Duraram um dia ou parte de um dia (Jz 20.26; 1Sm 7.6; 2Sm 1.12; 3.35; Ne 9.1; Jr 

36.6); 

• Duraram uma noite (Dn 6.18-24);  

• Duraram três dias (Et 4.16; At 9.9); 

• Duraram sete dias (1Sm 31.13; 2Sm 12.16-23); 
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• Duraram quatorze dias (At 27. 33-34); 

• Duraram vinte e um dias (Dn 10.3-13); 

• Duraram quarenta dias (Dt 9.9; 1Rs 19.8; Mt 4.2); 

• Duraram tempo não especificado (Mt 9.14; Lc 2.37; At 13.2). 

 

4) PRATICADA PELOS CRISTÃOS  

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

praticassem. Como todos os aspectos da vida espiritual, Cristo corrigiu as falsas ideias e 

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

importante. O jejum é uma disciplina espiritual, assim, não faz sentido ser praticada por 

incrédulos. A Bíblia presume que os cristãos irão jejuar. Jesus simplesmente dá isso por 

certo: “quando vocês jejuarem” (cf. Mt 6:16-18). Ainda mais, quando os fariseus 

questionaram do porquê os discípulos de Jesus não jejuavam, ele explicou isso em termos 

de sua própria presença física na Terra. “Dias virão”, disse ele, “em que lhes será tirado o 

noivo, e nesses dias hão de jejuar”. 

 

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 cristãos de hoje que praticam o jejum por razões bíblicas 

estão em excelente companhia! 

 

5) COM PROPÓSITOS ESPIRITUAIS  

O jejum bíblico é mais que abstenção de alimentos. Sem um propósito espiritual, seu 

jejum servirá apenas para perder peso. Entenda que o benefício do jejum não provém de 

ficar sem comida por um período de tempo, mas da autonegação que é parte do jejum - 

jejuamos com o objetivo de negar a carne, e nos entregar totalmente às coisas espirituais. 

Uma barriga vazia em si mesma não é uma bênção, mas se torna uma bênção e uma ajuda, 

quando nosso sofrimento de fome nos lembra que devemos, acima de tudo, ter fome e sede 

de justiça (Mt 5:6) – que não podemos viver somente de pão, mas devemos viver de toda 

palavra que sai da boca de Deus (Mt 4:4). Jejum é quando buscamos ao Senhor e nos 

alimentamos espiritualmente dEle. É quando estamos tão famintos desse alimento 

espiritual, que é fruto de uma comunhão maior com o Senhor, que não queremos comer ou 

fazer outra coisa. Nosso desejo é só o Senhor e nada mais. É o desejo de estar cada dia 

mais ao lado do nosso Deus. É dizer: Maranata, vem Senhor Jesus!  

A perspectiva bíblica central a respeito do jejum é encontrada em Joel 2, 12: “voltai a mim 

de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto”. A isso é dito em Isaías 

58, 6: “Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? – diz o Senhor Deus: é romper as cadeias 
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injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos, e quebrar toda 

espécie de jugo”. O objetivo do jejum é conduzir para Deus. Esta é a razão principal para 

jejuar, todas as outras são secundárias (cf. Zc 7:5). Jejuar é uma forma de adorar a Deus 

e de o escutar melhor. 

O jejum pode ser uma prática vazia se não for feito de maneira correta. Isto 

aconteceu nos dias do Velho Testamento, quando o povo começou a indagar: “Por que 

jejuamos nós, e não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em 

conta?” (Is 58.3a). E a resposta de Deus foi exatamente a de que estavam jejuando de 

maneira errada: “Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e 

exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas e para 

ferirdes com punho iníquo; jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no 

alto.” (Is 58.3b,4). 

O propósito do jejum não é aparentar espiritualidade, mas crescer em santificação: 

“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). 

Por fim, as Escrituras nos ensinam que o jejum é a abstenção de alimentos, 

acompanhado de orações, confissão de pecados e serviço a Deus, visando um propósito 

espiritual (Dn 10.3; Mt 17.21; Dn 9.3-6; Is 58.6-8).  

Que propósitos são estes? 

a) No Velho Testamento encontramos diferentes propósitos para o jejum: 

Consagração – O voto do nazireado envolvia a abstinência/jejum de determinados tipos 

de alimentos (Nm 6.3,4); 

Arrependimento de pecados – Samuel e o povo jejuando em Mispa, como sinal de 

arrependimento de seus pecados (1 Sm 7.6, Ne 9.11); 

Luto – Davi jejua em expressão de dor pela morte de Saul e Jônatas, e depois pela morte 

de Abner. (2 Sm 1.12 e 3.35); 

Aflições – Davi jejua em favor da criança que nascera de Bate-Seba, que estava doente, 

à morte (2 Sm 12.16-23); Josafá apregoou um jejum em todo Judá quando estava sob o 

risco de ser vencido pelos moabitas e amonitas (2 Cr 20.3); 

Buscando Proteção – Esdras proclamou jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção e 

benção de Deus sobre sua viagem (Ed 8.21-23); Ester pede que seu povo jejue por ela, 

para proteção no seu encontro com o rei (Et 4.16); 

Em situações de enfermidade – Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos 

(Sl 35.13); 

Intercessão – Daniel orando por Jerusalém e seu povo (Dn 9.3, 10.2,3) 

b) Nos Evangelhos 
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Preparação para a Batalha Espiritual – Jesus mencionou que determinadas castas só 

sairão por meio de oração e jejum, que trazem um maior revestimento de autoridade (Mt 

17.21); 

Estar com o Senhor – Ana não saía do templo, orando e jejuando frequentemente (Lc 

2.37); 

Preparar-se para o Ministério – Jesus só começou seu ministério depois de ter sido cheio 

do Espírito Santo e se preparado em jejum (prolongado) no deserto (Lc 4.1,2); 

c) Em Atos dos Apóstolos vemos a Igreja praticando o jejum em diversas situações, 

tais como: 

Ministrar ao Senhor – Os líderes da igreja em Antioquia jejuando apenas para adorar ao 

Senhor (At 13.2); 

Enviar ministros– Na hora de impor as mãos e enviar ministros comissionados (At.13:3); 

Estabelecer presbíteros – Além de impor as mãos com jejum sobre os enviados, o faziam 

também sobre os que recebiam autoridade de governo na igreja local, o que revela que o 

jejum era um princípio praticado nas ordenações de ministros (At 14.23). 

 

III. CONCLUSÃO: O jejum é uma disciplina particular, mas com efeitos públicos. 

Temporariamente determinada, mas com efeitos eternos. 

Observe: Há uma progressão dos aspectos superficiais do jejum para os aspectos mais 

profundos: 

1. Achei ter sido uma bela realização passar um dia inteiro sem comer. Comemorei o 

fato de achar isso muito fácil [...]. 

2. Comecei a perceber que dificilmente o item anterior é o alvo do jejum. Ajudou o fato 

de eu ter começado a sentir fome [...]. 

3. Comecei a relacionar o jejum de alimentos com outras áreas de minha vida nas quais 

tenho mais compulsão [...]. Não precisei de um lugar para me sentar no ônibus para 

me sentir satisfeita, nem de estar refrescada no verão ou aquecida no inverno. 

4. Passei a refletir mais sobre o sofrimento de Cristo e dos que passam fome, dos que 

têm bebes famintos [...]. 

5. A experiência muda enquanto caminho. A fome nos dias de jejum torna-se aguda, e 

a tentação de comer é maior. Pela primeira vez, eu estava usando um dia inteiro 

para descobrir a vontade de Deus para a vida. Comecei a meditar sobre o que 

significa render a própria vida. 

6. Agora sei que a oração e o jejum precisam estar intimamente ligados. Não há outro 

modo. 

 

IV. APLICAÇÃO (como e quando praticar o jejum?):  

 

1) Comece devagar – Se você não tem a prática do jejum, inicie parcialmente, depois 

abstenha-se, gradativamente, até as demais modalidades de jejum. Comece com 
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uma refeição; talvez possa fazer jejum de uma refeição por semana durante várias 

semanas. Em seguida, experimentar duas refeições e avançar para um jejum de um 

dia inteiro. 

 

2)  Prepare um banquete espiritual no lugar das refeições - Elabore um plano 

simples e conecte-o ao seu propósito para o jejum. Cada jejum deve ter um propósito 

espiritual específico. Identifique qual é esse propósito e projete um foco para 

substituir o tempo que você gastaria comendo. Sem um propósito e um plano, não é 

jejum cristão; você está apenas passando fome (Orar, ler a Palavra, louvar, adorar, 

meditar nas Escrituras, etc.). 

 

3) Prepare seu coração e sua mente para o jejum – Cuidado para a prática do jejum 

não causar transtorno para com aqueles que estão ao seu redor. Portanto, ao 

planejar seu jejum, considere como ele afetará outras pessoas. Por exemplo, há 

pessoas que ficam estressadas quando não se alimentam, planeje isso.  

 

4) Termine o jejum comendo alimentos leves - Se for mais de 24 horas, comer 

primeiro alimentos leves e muito líquido para não haver nenhuma reação negativa 

do corpo. 

 

5) Jejue! 

 

a)  Jejue quando fortemente tentado (Mt 4:2). 

b)  Jejue quando a sabedoria é ansiosamente desejada (Dn 9:3). 

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

36:9). 

d)  Jejue quando é desejada a vitória sobre baluartes demoníacos (Mt 17:21; Mc 

9:29). 

e)  Jejue quando é desejada a vitória sobre situações que parecem impossíveis (Et 

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

f) Jejue quando algo é ansiosamente desejado de Deus e a resposta não veio só 

pela oração (Is. 1:6-7). 

g) Jejue quando lamentando por entes queridos ou pela defesa do povo de Deus 

(2Sm 1:12). 

h)  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). 

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

j)  Jejue durante períodos de arrependimento especial, confissão e reavivamento 

(Joel 1:14; 2:12; 2:15; Ne 9:1-2). 
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   EXERCITANDO 

1. Marque V para verdadeiro ou F para falso: 

 

(   ) Jejuo para a justificação  

(   ) Jejuo para a santificação 

(   ) Jejuo com propósito espiritual  

(   ) Jejuo para emagrecer 

(   ) Jejuo para exibir espiritualidade  

(   ) Jejuo em secreto 

(   ) Jejuo de forma coerciva 

(   ) Jejuo de forma voluntária 

(   ) Jejuo para Deus ouvir minha oração 

(   ) Jejuo para ouvir a direção de Deus 

(   ) Jejuo de celular, chocolate, netflix, etc. 

(   ) Jejuo de alimento  

(   ) Jejuo para trocar de carro 

(   ) Jejuo para expressar lamento  

 

2. Defina jejum: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Relacione as categorias de jejum: 

 

I. Definida  

II. Ampliada  

(    ) Abstinência de qualquer natureza 

(    ) Abstinência de alimento   

 

4. Defina cada tipo de jejum: 

a) O jejum normal –  

b) O jejum parcial –  

c) O jejum absoluto –  

d) Jejum sobrenatural –  

e) Jejum congregacional –  

f) Jejum nacional –  

g) Jejum particular –  

h) Jejum ocasional – 


