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JEJUM BÍBLICO 
Pr. Deivid Brito 

 
DEFINIÇÃO E PRINCIPAL PROPÓSITO DO JEJUM BÍBLICO 
Jejum é a abstinência do que alimenta o corpo, com o fim de enfraquece-lo, fazendo-o desprender-
se o quanto possível do que é material e submetê-lo a algo mais importante e espiritual; mortificar 
o corpo alimentando mais ao espirito do que a ele; concentrar-se mais em ouvir a voz de Deus do 
que a qualquer anseio ou apelo do corpo. É a abstinência total ou parcial dos desejos carnais e 
naturais com o propósito de dedicar tempo para o crescimento espiritual. 
 
Propósito do jejum descrito no Antigo Testamento 

• Consagração (Nm 6:3,4) 

• Arrependimento (I Sm 7:6; Ne 9:11) 

• Intercessão (Dn 9:3) 

• Busca de proteção (Et 4:16) 
 

Propósito do jejum descrito pelos Evangelhos 

• Preparação para a batalha espiritual (Mt 17:21) 

• Busca do Senhor (Lc 2:37) 

• Preparação para o ministério e atividades espirituais importantes (Lc 4:1,2) 
 

Propósito do jejum descrito em Atos dos Apóstolos 

• Ministrar ao coração de Deus (At 13:2) 

• Ouvir a voz de Deus sobre o ministério (At 14:23) 
 
DIFERENTES FORMAS DE JEJUM 

• Jejum parcial – normalmente ele é praticado em períodos menores ou quando a pessoa não 
tem condições de se abster totalmente do alimento. (Exemplo: Dn 10:2,3) 

• Jejum normal – é abstinência de alimentos sólidos, mas não de água, que não é alimento e evita 
a desidratação. (Exemplo Mt 4:2) 

• Jejum total – é abstinência total de todo tipo de alimento e de agua. (Exemplo: Et 4:16; At 9:9) 
 
SOBRE A DURAÇÃO DO JEJUM 
Não existe na Bíblia nenhuma determinação quanto ao tempo de um jejum, portanto, cada pessoa 
ou grupo jejua confirme sua necessidade e propósito. Alguns exemplos de tempo descritos pela 
Bíblia: por 3 dias: Et 4:16, At 9:9; por 7 dias: I Sm 31:13; por 40 dias: Lc 4:1,2; Ex 34:28; I Re 19:8. 
 
CUIDADOS IMPORTANTES! 

• Se o jejum não for de propósito, não tiver um tempo determinado proposto pelo jejuno ou pelo 
Senhor, feito em oração, em adoração a Deus e em devoção, mas for uma mera privação de 
alimentos não terá valor espiritual nenhum; 

• O jejum não é uma boa obra para agradar a Deus, ou uma forma de barganhar com Ele. (Rm 
14:17) 

• O jejum não deve ser um medidor de espiritualidade, pois cada pessoa por si próprio deve tomar 
sua decisão de servir a Deus; 

• Um jejum curto, que dure um ou dois dias, não requer preparação especial, mas sempre deve 
ser dedicado ao Senhor; 

• Em um jejum prolongado, a preparação é muito importante. Recomenda-se que para que não 
se tenha prejuízos não calculados, se escolha tempos em que não se precise trabalhar 
esforçadamente durante o tempo de jejum, ao invés disso, deve-se procurar um local de 
descanso. 
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• Antes de começar o jejum de uma ou mais semanas, deve-se comer preferencialmente vegetais 
e frutas frescas. 

 
COMPORTAMENTO DURANTE O JEJUM 

• Determine o tempo de duração do jejum antes de começar; 

• Planeje passar grande parte do tempo de jejum em oração; 

• Examine profundamente seu coração, com sinceridade; (Jr 14:12) 

• Concerte-se com Deus em relação ao pecado. Deus não aceita o jejum de quem está em pecado 
(I Jô 1:9; Jr 14:12) 

• Busque tempo para ouvir a voz de Deus. 
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