O QUE A BÍBLIA
DIZ SOBRE O
JEJUM?
Que é o jejum e como é usado
como uma disciplina espiritual?
A Bíblia diz em 2 Crônicas 20:3
“Então Jeosafá teve medo, e pôs-se
a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá.”
O jejum é uma forma de demonstrar
a Deus a nossa grande necessidade
da Sua ajuda. A Bíblia diz em Esdras
8:21 “Então proclamei um jejum ali
junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de

lhe pedirmos caminho seguro para nós,
para nossos pequeninos, e para toda a
nossa fazenda.”
O jejum não deve ser usado para fazer uma boa impressão nos outros. A
Bíblia diz em Mateus 6:17-18 “Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto, para não mostrar
aos homens que estás jejuando, mas a
teu Pai, que está em secreto; e teu Pai,
que vê em secreto, te recompensará.”
O jejum pode ser um simples regime
alimentar. A Bíblia diz em Daniel 10:2-3
“Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por três semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne
nem vinho entraram na minha boca,
nem me ungi com unguento, até que se
cumpriram as três semanas completas.”

Isaías 58

Porventura, não é
este o jejum que escolhi: que soltes as ligaduras da impiedade,
desfaças as ataduras
da servidão, deixes
livres os oprimidos
e despedaces todo
jugo?
Porventura,
não é também que repartas o teu pão com
o faminto, e recolhas
em casa os pobres de-

sabrigados, e, se vires o nu, o cubras, e não te
escondas do teu semelhante? Então, romperá a
tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do
SENHOR será a tua retaguarda; então, clamarás,
e o SENHOR te responderá; gritarás por socorro,
e ele dirá: Eis- me aqui. ... Então, te deleitarás no
SENHOR. Eu te farei cavalgar sobre os altos da
terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu
pai, porque a boca do SENHOR o disse.

O DISCÍPULO RADICAL
INCONFORMISMO A primeira característica que quero considerar sobre o
discípulo radical é o “ inconformismo” . Deixe-me explicar.
A igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor.
Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Por outro, devemos evitar nos contaminar por ele. Assim, não devemos preservar nossa
santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele.
Tanto o escapismo quanto o conformismo são proibidos para nós. Esse é um
dos temas principais da Bíblia, ou seja, Deus está convocando um povo para
si e o desafiando a ser diferente de todos. “Sejam santos” , diz ele repetidamente ao seu povo, “porque eu sou santo” (Lv 11.45; lPe 1.15-16).
SEMELHANÇA COM CRISTO A base bíblica não é um simples texto, pois
ela é mais substancial do que podemos resumir em um texto. Consiste de
três versículos que será bom mantermos relacionados: Romanos 8.29, 2
Coríntios 3.18 e 1 João 3.2.
O primeiro texto é Romanos 8.29 - Quando Adão caiu, perdeu muito (apesar de não tudo) da imagem divina na qual ele havia sido criado. Porém,
Deus a restaurou em Cristo. Conformidade à imagem de Deus significa ser
como Jesus, e a semelhança com Cristo é o propósito eterno para o qual
Deus nos predestinou.
O segundo texto é 2 Coríntios 3.18
A perspectiva mudou — do passado para o presente; da predestinação
eterna de Deus para a transformação que ele realiza em nós no presente
por meio do seu Espírito Santo; do propósito eterno de Deus de nos fazer
como Cristo, para a obra histórica de nos transformar à imagem de Cristo
mediante o seu Espírito.
O terceiro texto é 1 João 3.2 - E se Deus está trabalhando com essa finalidade, não é surpresa que ele nos chame para cooperar com ele. “Siga-me”,
diz ele, “ imite-me” .
MATURIDADE Ousamos dizer isso porque os apóstolos cujas cartas encontramos no Novo Testamento censuraram seus leitores pela imaturidade deles e
os impeliram a se tornarem adultos. Considere, por exemplo, a crítica de Paulo
à igreja de Corinto: (1 Co 3:1-3).
Porém, há outra passagem escrita por Paulo sobre maturidade, e são esses
versículos que quero destacar neste capítulo: (Cl 1:28,29)
O adjetivo grego teleios ocorre dezenove vezes no Novo Testamento e pode

ser traduzido por “perfeito” ou por “maduro”, dependendo do contexto.
Raramente significa “perfeito” num sentido absoluto. Em vez disso, o teleios (pessoa) contrasta com a criança ou bebê (por exemplo, 1 C o 13.1011). Assim, é melhor entendermos teleios como “maduro”.
CUIDADO COM A CRIAÇÃO Ao identificar os aspectos que considero negligenciados em um discipulado radical, não devemos supor que eles se limitam
às esferas pessoais e individuais. Devemos considerar também a perspectiva
mais ampla, que é a dos nossos deveres para com Deus e nosso próximo. Este
capítulo trata de um deles: o cuidado com o meio ambiente.
A Bíblia nos diz que, na criação, Deus estabeleceu três tipos fundamentais de
relacionamento: primeiro com ele mesmo, pois ele fez o homem à sua própria
imagem; segundo entre si, pois a raça humana é plural desde o princípio; e
terceiro para com a boa terra e as criaturas sobre as quais ele os estabeleceu.
SIMPLICIDADE A quinta característica de um discípulo radical é a simplicidade - especialmente em questões que envolvem bens e dinheiro.
EQUILÍBRIO Essa é uma descrição maravilhosamente abrangente e equilibrada. Essas seis responsabilidades parecem se organizar em três pares,
cada um apresentando um equilíbrio. 1 Pedro 2.1-17:
- Como crianças recém-nascidas, somos chamados a crescer;
- Como pedras vivas, somos chamados à comunhão;
- Como sacerdotes santos, somos chamados à adoração;
- Como povo de propriedade de Deus, somos chamados ao testemunho;
- Como estrangeiros e peregrinos, somos chamados à santidade;
- Como servos de Deus, somos chamados à cidadania.
DEPENDÊNCIA O próprio Cristo provou da dignidade da dependência. Ele
nasceu como um bebê, totalmente dependente do cuidado da mãe. Precisou
ser alimentado, trocado e apoiado para não cair. Mesmo assim, ele nunca perdeu a dignidade divina. E no final, na cruz, ele mais uma vez tornou-se totalmente dependente, com os membros perfurados e esticados e incapaz de
se mover. Assim, na pessoa de Cristo, aprendemos que a dependência não é, não
pode, destituir uma pessoa de sua dignidade, de seu valor supremo. E se a dependência
foi adequada para o Deus do Universo, certamente é apropriada para nós.
MORTE A oitava e última característica do discípulo radical é a morte. Deixe-me explicar. O cristianismo oferece vida - vida eterna, vida em
abundância. Porém, ele deixa claro que a estrada para a vida é a morte.
Vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da
vida cristãs.

CAMPANHA DE ORAÇÃO E JEJUM
04 SEG

05 TER

06 QUA

07 QUI

08 SEX

Andreia
Amauri,
Mara,
Érica,
Marcelo

Jesus, Iva
Adriano,
Jemimah
Carlos,
Conceição
Juliana
Edson

Graça
Vander
Águida
Rodrigo

Jesus, Iva
Danilo
Daniela
Gilka
Carlos
Conceição

Dalva
Gilka
Érica
Marcelo

09 SÁB

10 DOM

Conceição Rachel
Jorge
Igor
Geraldo
Carlos
Claudiana
Geraldo
Ozias

POR QUE IR À
IGREJA?
1. Por causa da salvação.
2. Porque Deus manda os seus irem
à Igreja.
3. Para participar da adoração em
01. Pelo bom andamento de sua vida
público.
com Deus.
4. Seguir o exemplo de Cristo.
02. Para que você seja cheio do Espírito
5. Ouvir a pregação da Palavra de
Santo.
Deus.
03. Para que você viva uma vida que
6. Para ter aperfeiçoamento espiriagrada a Deus.
04. Por nosso País.
tual pessoal.
05. Pela cura dos enfermos
7. Para ser um exemplo a outros.
06. Por nosso terreno.
(Mat. 5:13-16)
07. Por salvação de Jovens
8. Para considerar e estimular os
08. Nossas finanças.
outros.
09. Por nossos lares.
10. Pela nossa Igreja.

PROGRAMA
DIA

HORA

Qua
Qui

06:00
19:30
09:00
10:00
19:00

Dom

CULTO

Oração Matutina
Culto de Oração
EBD
Pastoral
Celebração

LEITURA DA BÍBLIA
Dom 03 Prov 16-18
Seg
04 Prov 19-21
Ter
05 Prov 22-24
Qua 06 Prov 25-27
Qui
07 Prov 28-31
Sex
08 Ecles 1-4
Sáb
09 Ecles 5-8

