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INCLUI

JEJUM SEGUNDO
o jejum

para a pratica dessa disciplina espiritual poderosa. Com enfase em

urna dieta simples e saudavel, Elmer Towns aprofunda-se
rnais populates de jejum praticadas atualrnente,
de que trata

0

Quando

0

CULINARIAS

APROPRIADAS

PARA JEJUM,

DO CHEF JOHN

P. PERKINS

DANIEL

feito por Daniel tem servido de inspiracao a cristaos do mundo todo que se

tem despertado

RECEITAS

ELMER

L. TOWNS

aqui em uma das formas

jejum segundo Daniel. Mas, afinal,

Jejum segulldo Daniel?
0

profeta Daniel foi levado cativo para Babilonia,

lider e administrador

promissor,

Bastava que

0

0

rei viu ncle

jovem Fosse "babilonizado"

que lhe Fosse mais util. 0 primeiro passo do rei em direcao

a "corrupcao"

lllll

para

de Daniel

foi oferecer a ele urn cardapio tentador, replete de comidas cal6ricas e vinhos cares.
A resposta do profeta fez toda a diferenca. Ele escolheu honrar Deus.
Neste novo guia ao jejum, dr. Elmer Towns conduz voce pOl' urn pcriodo de
renovacao, de 10 ou 21 dias, seguindo

0

modele de Daniel, e responde a pergulll~s

praticas a respeito de C01l10,0 que e quando comer, alern de demarcar assuntos rclacionndos e relevantes -

como orar com eficacia, como encontrar Deus durante

como adorar com autodisciplina,

0

jejum,

como orar por respostas especificas, e, ao rncsmo

tempo, como jejuar com urna dieta saudavel.
Ao final do livro, voce tera urn guia de receitas saudaveis, preparadas por John P.
Perkins, que tornarao este periodo de renovacao em algo realmente especial. Escolhn
a nutricao espiritual e ffsica que farao diferens:a e convide Deus para mudar sua vida!
ELMER
e tarnbern

L. TOWNS
professor

e cofundador,

vice-presidente

e deao na Liberty Univcrsit y,

de urua classe de EBD de 2 mil rnernbros

em sua igrcja

local. Escreveu mais de 100 livros, entre eles varios best-sellers, a lern de tel' sido
premiado

com

0

Gold Medallion

Award pelo Livro do Ano em 1995; cscrcvcu

mais de 2 mil artigos e foi conferencista
dos Estados Unidos. Tem mestrado
Dallas Theological
Theological

Seminary,

em mais de 50 sern inarios dcruro c fora

pela Southern

Methodist

University

ambos em Dallas, Texas, e doutorado

Seminary, em Pasadena, Calif6rnia.
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3 filhos e 10 netos, e vivem em Forest, Virgfnia.

ISBN-13: 978-85-383-0239-1

I II I

911788538

JEJUM

SEGUNDO

DANI·IEL
Um modelo para. seu crescimento espiritual

302391

~
VIda

ELMER

JEJUM

L. TOWNS

SEGUNDO

DANIEL
Um modelo para seu crescimento espiritual

~

Vida

©201O, Elmer L. Towns
Originalmente publicado nos EUA com

0

titulo

The Daniel Fast For Spiritual Breakthrough
Copyright da edicao brasileira ©20 12, Editora Vida
EDITORA VIDA
Rua Isidro Tinoco, 70 Tatuape
CEP 03316-010
Tel.:

°

Sao Paulo, SP

Edicao publicada com permissiio de REGALBOOKS,
urna divisao da Gospel Light Publications, Inc.
(Ventura, CA, EUA)

xx 11 2618 7000

Fax: 0 xx 11 26187030
www.editoravida.com.br

•
Todos os direitos em lingua portuguese
reservados por Editora Vida.
PROIBIDA

A REPRODU<;:AO

POR QUAISQUER

SALVO EM BREVES CtTAyOES. COM

MEIOS,

INDICAC(AO

DA FONTE .

•
Scripture quotations taken from Bfblia
Sagrada, Nova Versao lnternacional, NVI Copyright © 1993, 2000 by International
Editor responsavel: Marcelo Smargiasse
Editor-assistente:

Gisele Romiio da Cruz Santiago

Editor de qualidade e estilo: Sonia Freire Lula Almeida
Traducao: Celso Eronides

Used by permission

Bible Society -.

IBS-STL U.S.

All rights reserved worldwide.

Edicao publicada por Editora Vida,
salvo Indicacao

em conrrdr-io.

Revisiio de traducao: Andrea Filatro
Revisiio de provas: [osernar de Souza Pinto
Projeto grafico e diagramacao: Claudia Fatel Lino
Capa: Arte Peniel

Todas as citacoes biblicas e de terceiros foram adaptadas
segundo

0

Acordo Ortografico da Lingua Portuguesa,

assinado em 1990, em vigor desde janeiro de 2009.

1. edicao: jul. 2012

Dados lnternacionais de Catalogacao na Publicacao
(Camara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

(CIP)

Towns, Elmer L.
espiritual I

Iejum segundo Daniel: urn modelo para seu crescimento

Elmer L. Towns; [traducao Celso Eronides). - Siio Paulo: Editora Vida, 2012.
Titulo original: The Daniel Fast For Spiritual Breakthrough.
ISBN 978-85-383-0239-1
l. Daniel (Personagem
Cristianismo 1. Titulo.

bfblico) 2. [ejum -

Aspectos

religiosos

-

CDD-248.47

12-03572

indices para catalogo sistematico:
I. Iejum : Aspectos religiosos: Cristianismo

248.47

Dedicado

a memoria

de Jerry Falwell, meu pastor,

que me desafiou a meu primeiro dia de jejum; e a Bill Bright,
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PREFACIO ~

o irnpacto

de urn jejurn
segundo Daniel

E

m janeiro de 1998, nossa igreja realizou

0

jejum com base em

Daniel nas primeiras tres semanas de janeiro. Haviamos iniciado

essa pratica alguns anos antes e comecado urn ciclo de colheita e multiplicacao em pequenos grupos.

Foi no 152 dia desse jejum que minha esposa e eu estavamos
saindo de Baton Rouge a caminho de San Antonio. Conforme dobravarnos a curva de onde se podia ver a mansao do governador, vi
em meu espirito urn vento que soprava em direcao da porta aberta
(flashes rapidos dessa imagem surgiram em minha mente conforme
eu olhava para a mansao).
Eu disse a Melanie, minha esposa: "Creio que Deus esta prestes
a abrir uma porta na mansao do governador para urn estudo biblico"
Finalizamos

0

212 dia do jejum em San Antonio e retornamos

para Baton Rouge. Ali, em meu escritorio, recebi urn recado de que a
secretaria do governador havia telefonado. Quando retornamos, ela
nos disse que uma semana antes

0

governador se exercitara, como

fazia rotineiramente, diante de meu programa de teve diario de 90 segundos (levado ao ar havia anos) naquela localidade. Uma voz interior

o JEJUM
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disse ao governador: "Procure esse homem e pec;:aque ele ensine a
Biblia toda a voce em quatro licoes"
Esse convite foi especial porque eu ainda nao conhecia

0

gover-

nador. No dia combinado, ele se fez acompanhar de 15 pessoas de seu
alto escalao, Apresentei a Biblia em quatro licoes: "a Criacao",
escolhido', "Cristo" e "a igreja" No final do mes,

0

"0

povo

governador pediu

que eu prosseguisse. 0 estudo biblico continuou durante todo

0

seu

mandato e pelos quatro anos seguintes a sua reeleicao! Por muitos
anos, orei com

0

nosso grupo de jejum por milagres que cessaram

tempestades, quebraram ciclos de seca em nosso estado e trouxeram
uma grande ajuda para esse governador. Ele se tornou urn dos governadores mais populares de nosso estado nos ultimos tempos, ate sua
aposentadoria em 2004.
Estou convencido de que essa poderosa porta aberta veio por interrnedio do poder da oracao e do jejum. Ate mesmo quando 0 proprio
Daniel orou e jejuou, Deus abriu as portas para alcancar grandes autoridades e govern antes. Apos Paulo ter jejuado em Antioquia (v. Atos
13), Deus abriu portas para urn alto oficial em Chipre, Sergio Paulo.
Apenas

0

poder do jejum pode trazer urn avanco a nacoes e go-

vernos em geral, e minha experiencia com

0

governador do est ado de

Louisiana, nos Estados Unidos, e uma prova viva disso.
LARRY STOCKSTILL

Pastor titular da BethanyWorld Prayer Center
Baker, Louisiana

~CONVITE~
em-VindO! Este livro foi escrito como urn guia para seu jejum.

B

Voce lera uma explanacao sobre

0

motivo de tratarmos aqui do

jejum segundo Daniel; por que ele ocorre em dez dias ou em vinte
e urn dias;

0

que voce deve comer e quando deve disciplinar-se em

um jejum.

Este livro tambem examinara algumas de suas experiencias de
oracoes enquanto voce jejua. Talvez voce tenha escolhido orar no decorrer dos dez ou vinte e urn dias de seu jejum e, ao mesmo tempo,

jejuar por uma oracao mais especifica. Voce recebera diversas dicas
de oracao. Voce aprendera aproximar-se de Deus, adorar ao Senhor
e orar por respostas especificas. Voce vera
arrependimento

e descobrira

0

0

papel do choro e do

que significa crucificar a si mesmo.

Aprendera alguns principios de batalha espiritual e

0

que significa

orar desesperadamente.
Caso este seja seu primeiro jejum, este livro

0

ajudara a eli-

minar alguns de seus medos e explicara as experiencias
durante

0

que tera

jejum. Assim, leia para aumentar sua confianca na oracao

e ir alern da ansiedade; mas, acima de tudo, leia para obter respostas
as suas oracoes,
Conforme escrevia este livro, eu mesmo jejuei diversas vezes, em
diferentes momentos, com

0

objetivo de que Deus me demonstrasse

o que escrever e me ajudasse a preparar

0

texto, de maneira que voce

14

o

tocasse Deus enquanto

0

JEJUM

SEGUNDO

DANIEL

lesse e jejuasse. E, mais import ante ainda,

jejuei para que Deus pudesse tocar sua vida.
Escrito em minha casa, ao pe das
montanhas de Blue Ridge,
Elmer L. Towns, 2009

SEC;Ao 1

Sobre 0 jejum
segundo Daniel

o que e jejuar?
P

Ui informado de que ninguern publicava urn born livro acerca do
jejum havia cern anos; assim, quando escrevi lejuando para cresci-

mento espiritual em 1996, eu precisava de urn feedback. Entao, enviei
uma copia do manuscrito para

0

pastor Ron Phillips da Igreja Batista

Central em Chattanooga, Tennessee. Alguns dias depois, recebi urn
estranho telefonerna.

- Voce

e urn cachorro

- disse a voz que estava na linha.

- Quem esta me chamando de cachorro? - perguntei.
- Aqui

e Ron Phillips

- ele respondeu com uma gargalhada.

Ron era urn grande amigo. Eu ja havia visitado sua igreja duas
ou tres vezes para fazer uma campanha de crescimento

da escola

dominical.
-

Estou na Convencao Batista do SuI -

ele continuou, expli-

cando as palavras descontraidas. - Eu deveria estar nas reuni6es ...
votando ... e conversando com meus amigos lei embaixo nos corredores, mas estou preso neste quarto de hotellendo seu livro. Este livro

e

tao born que transforrnara minha vida.
Apos ter finalizado a ligacao, Ron me convenceu a ir a sua igreja
para dar urn seminario sobre os prindpios do jejum. Assim combinamos

o JEJUM
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uma data, e Ron enviou varies convites. Ele esperava cerca de 800
pessoas naquele dia, mas apenas 157 compareceram.
A explicacao para urn numero tao baixo

e que Ron havia pedido

que os potenciais participantes jejuassem naquele dia. Muitos se assustaram por nao saber como jejuar, ou nem mesmo entenderam

0

que Deus poderia fazer, caso jejuassem. Aquilo me convenceu de que
havia uma grande necessidade de alguern escrever algo sobre jejum,
fosse

0

livro urn best-seller ou nao,

Portanto,

0

que significa de fato "jejuar"?
Definicao

lejuar (ja:st, -ce-):Abster-se de com ida, ou restringir-se
a um tipo de dieta, seja por motivo religioso ou como uma
expressiio cerimonial de angustia; ficar sem comer; tambem

(contextual mente) ficar sem beber; passar (tempo) jejuando;
manter ou observar (um dia etc.) como um tempo de abstinencia.'

Deus criou

0

corpo humano de uma maneira que este necessi-

ta de alimento para manter-se em movimento. Para certificar-se de
que essa necessidade esteja satisfeita, Deus nos criou com urn desejo
por alimento chamado apetite. Comer satisfaz nosso apetite e nos da
forcas para realizar nossas atividades diarias. Entao, por que alguem
optaria pelo jejum - por ficar sem alimento durante determinado
periodo de tempo?
Da perspectiva de Deus, a razao

e simples: 0 jejum

pode ser usado

para reforcar urn proposito espiritual. No Antigo Testamento, os israelitas foram advertidos de jejuar ao menos urn dia por ano: "No decimo
dia do setimo mes voces se humilharao e nao poderao realizar trabalho algum" (Levitico 16.29). Esse jejum ocorria no Dia da Expiacao
Oxford English Dictionary.

s.v. "fast':

o que e jejuar?
(Yom Kippur). 2 Nesse dia,

0

19

sumo sacerdote conduziria sacrificios

para expiar os pecados do povo. Durante a celebracao,

0

sumo sacer-

dote entrava no Santo dos Santos no interior do templo -

0

unico

dia do ano em que ele tinha permissao para fazer isso. Deus queria
que seu povo jejuasse naquele dia com a finalidade de rememorar a
experiencia da salvacao. Todos jejuavam para se identificarem com
o sumo sacerdote,

0

qual sacrificava urn cordeiro por seus pecados.

Hoje, como cristaos, vivemos pela gra<;:a,portanto nao temos
mais a obrigacao de jejuar. Entretanto,

Jesus deixa bem claro em

Mateus 6.16 que podemos jejuar por determinadas

razoes: "Quando

jejuarem, nao mostrem uma aparencia triste como os hipocritas,
pois eles mudam a aparencia do rosto a fim de que os outros vejam
que eles estao jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente
receberam

sua plena recornpensa"

De maneira

que eles ja

semelhante,

em

Mateus 9.15 ele diz: "Como podem os convidados do noivo ficar de
luto enquanto 0 noivo esta com eles? Virao dias quando
sera tirado; entao jejuarao"

0

noivo lhes

Vemos tambern os apostolos na igreja primitiva jejuando por urn
prop6sito espiritual: "Enquanto adoravam

0

Senhor e jejuavam, disse

o Espirito Santo: 'Separern-me Barnabe e Saulo para a obra a que os
tenho chamado' Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes

as

maos e os enviaram" (Atos 13.2,3).
Muitos que nunca jejuaram ficam aflitos diante do desafio de se
absterem de alimentos. Imaginam que ficarao famintos e que a fome
tornara

0

desafio grande demais. Pressupoern que essa sed. uma ex-

periencia desconfortavel - provavelmente

0

mesmo sentimento que

os membros da Igreja Batista Central sentiram quando Ron Phillips os
conclamou a jejuar, Entretanto,

o Yom

e importante

Kippur tambem compreendia

sua degustacao. [N. do T.]

ter em mente que

0 jejum

abster-se do preparo da comida e de

o JEJUM
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nao causara nada mais do que uma pequena perda de peso. Tambem nao
prejudicara ninguem: de fato, alguns estudos most ram que urn jejum
faz ate bem ao corpo pelo fato de eliminar algumas toxinas.

o prop6sito

do jejum nao

e renovar

a Deus; pelo contrario,
Isso nao

e exibir sua religiosidade

e algo tao facil

e-

0

e dedicacao

compromisso entre voce e Deus.

como ocorre em qualquer disciplina espi-

ritual, voce encontrara, sem duvida, alguma resistencia e oposicao.
Por isso, embarque no jejum segundo Daniel-

ou em qualquer ou-

tro jejum a que se proponha iniciar - com entendimento

completo

do que voce esta fazendo.
Saiba tambern que, embora

0

caminho seja dificil, a recompensa

e grande.'
Meu periodo de oracao
Senhor, oro para que tu me guies neste
momenta em que inicio meu jejum. Amem.

Para mais explicacoes quanto ao prop6sito do jejum, v. The Beginner's
Guide to Fasting [0 guia para iniciantes do jejum]. Ventura, CA: Regal,
2001. p. 9-15.

o que e 0 jejum
segundo Daniel?

J

entezen Franklin, pastor da Free Chapel em Gainesville, Georgia

- uma congregacao com 10 mil pessoas - iniciou

0

ana com

0

jejum de vinte e urn dias com base na experiencia de Daniel. Todos
participaram de alguma forma. Alguns da igreja jejuaram por urn
dia, outros por tres dias, alguns por uma semana, e muitos pelos
vinte e urn dias. Jentezen chegou a dizer: "Tenho visto pessoas testificando que em apenas tres dias de jejum por urn ente querido que
estava sofrendo com cancer, este foi completamente
do jejum. Em outro caso,

0

curado ao final

filho de uma senhora estava morrendo

com uma febre muito intensa, associada a leucemia. Logo no primeiro dia, a febre do garoto se foi, e ele nao teve nenhuma sequela
ou trace de dano cerebral"!
Ientezen acredita que
to importante para

0

0

I

jejum e

0

sacrificio no inicio anual

e mui-

crescimento espiritual da congregacao de Free

Chapel. Alguns jejuam para se libertarem do fast-food, alguns jejuarn a
FRANKLIN,Ientezen. Fasting: Opening the Door to a Deeper, More Intimate,
More Powerful
2008. p. 55.

Relationship

with God. LakeMary,

FL: Charisma

House,

o JEJUM
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fim de quebrarem a forca de urn apetite desgovernado, e outros jejuam
para se libertarem do vicio da nicotina, do alcool ou das drogas, mas a
maioria jejua para conhecer Deus intimamente. Jentezen Franklin tern
dito: "Todo ana encorajo todos os membros da Free Chapel a tomarem parte nos vinte e urn dias do jejurn. Se em vinte e urn dias voce
pode tornar-se uma pessoa nova, por que passar

0

resto de sua vida

sentindo-se doente, acima do peso e de mau humor? Por que nao dar
urn passo radical de fe? Temos so uma vida para dar a Deus - vamos
assumir

0

controle de nosso corpo e dar a Deus

0

melhor que temosl'?

Entao, como Daniel pode ter urn jejum caracterizado com seu
nome? Mais que isso, por que Daniel jejuou? Daniel tinha 16 anos
quando os babilonios

0

levaram cativo. Naquele tempo

bilonia era Nabucodonosor.

0

rei da Ba-

Daniel servira na corte de Jerusalem

e agora era preparado para exercer algum tipo de funcao governamental na Babiloriia.

Nabucodonosor

estava preparando

Daniel porque queria "jo-

yens sem defeito fisico, de boa aparencia, cultos, inteligentes, que
dominassem os varies campos do conhecimento
dos". Nabucodonosor

e fossem capacita-

queria Daniel para "para servir no palacio do

rei" (v. 4) e ajuda-lo a reinar sobre os judeus,

0

povo de Deus.

o rei,

porern, queria transformar Daniel em urn "babilonio"
Desse modo "0 rei designou-lhes [a Daniel e seus tres amigos] uma
porcao diaria de comida e de vinho" (v. 5).
Para alguns adolescentes de hoje, 0 termo "comida" significa
pizza ou sorvete, e eles talvez ainda acrescentem alcool-c- ou ate drogas - a lista. Mas Daniel nao escolheu luxurias; em vez disso, "contudo, decidiu nao se tornar irnpuro com a cornida e

0

vinho do rei

(v. 8). Note a palavra "decidiu" nessa passagem. 0 segredo para

0

je-

jum e decidir no coracao: ou seja, fazer urn voto no inicio do jejum
decidindo seguir
FRANKLIN,

0

Senhor naquilo em que voce comera e bebera.

Jentezen. Fasting ... cit., p. 42.

o que e 0 jejum

o que

23

segundo Daniel?

Daniel escolheu comer? A Biblia diz que Daniel pede a

seu superior que faca uma experiencia com seus servos durante dez
dias: "Nao nos de nada alern de vegetais para comer e agua para
beber" (v. 12, grifo nosso). Os "vegetais" citados eram provavelmente
verduras como alface, acelga, repolho, espinafre ou couve. Assim,
Daniel cornia uma "salada" leve. Quais foram os resultados? "Passados
os dez dias, eles pareciam mais saudaveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei" (v. IS).

o teste que Daniel

propos a seu supervisor parece ser bem sim-

ples, e, conforme voce se compromete

a realizar

0

jejum segundo

Daniel, pode iniciar comendo apenas vegetais durante dez dias.
Entretanto, voce tambern pode escolher uma versao mais longa do
jejum, apresentada no capitulo 10: "Comi apenas comida simples,
sem tempero, e nao comi carne nem bebi vinho" (v. 3, A Mensagem). Daniel continuou com seu jejum por vinte e urn dias, "ate que
tivessem passado as tres seman as':

o

termo "comida simples"

"Cornida" significa

0

e muito

interessante nessa passagem.

que voce considera

prazeroso

ao paladar,

como bife, costeletas com provolone, e coisas do tipo. As vers6es
Almeida Revista e Atualizada e Corrigida traduzem esse termo por
"manjar desejavel" enquanto

a Nova Traducao na Linguagem de

Hoje traz "cornida gostosa". Todas essas definicoes apontam para
uma mesma questao: durante esse jejum, voce deve abster-se de
coisas que gosta de comer e alimentar-se apenas com

0

necessario,

Todavia, 0 jejum segundo Daniel e uma expressao de abstinencia
para 0 prop6sito da autodisciplina.
Meu perfodo de oracao
Senhor, disponho-me a seguir-te naquilo
que eu comer e beber. Arnem.

Por que jejuar?
aniel e seus tres amigos foram colocados em urn "programa de

D

treinamento' babilonico que iria prepara-los para se tomarem ge-

rentes de programas de urn govemo estrangeiro. Parte da religiao dos
babilonios consistia em dietas especiais, de modo que os jovens foram
imersos em urn conjunto de costumes babilonicos, leis, valores e cren<;:as.
Daniel e seus amigos pediram para ser privados de corner carne

e beber vinho. Talvez tivessem feito isso pelo fato de que a comida
era oferecida a idolos, e corne-la significava cornprometer-se com os
falsos deuses. Talvez 0 vinho fosse intoxicante,

0

que violava suas pra-

ticas judaicas, ou talvez a comida incluisse alimentos fora do kosher,
o que implicava uma violacao

a

lei de alirnentacao judaica. Seja la

qual fosse a causa, Daniel sabia que a comida do rei nao deveria ser
ingerida por ele e seus tres amigos.
Assim, Daniel "decidiu nao se tomar impuro com a comida e
com

0

vinho do rei" (v. Daniel l.B). Seria uma escolha por boa saude

ou uma forma de se manter separado para Deus? Ambas! Daniel queria a vontade de Deus para

0

seu corpo. Portanto, nao

vai querer para seu corpo tambern, durante

o jejum

0

e isso que voce

jejum?

nao tern a dieta como objetivo primario,

e urn voto espi-

ritual para Deus. Voce pode perder peso durante seu jejum, ou pode

o JEJUM
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colesterol, e, ainda que esses resultados sejam

bons, nao sao 0 foco primeiro desse jejum. Em vez disso, seu jejum tern
urn foeo espiritual. Melhorar a saude
quando fazemos

jejum. Veja

0

0

e sempre urn resultado

secundario

que acontece quando voce participa

de urn jejum como esse. Primeiro, voce reavalia sua vida

a luz da pers-

pectiva de Deus. Segundo, voce quebra alguns maus habitos alimentares, os quais restaurarao seu corpo, dando-lhe uma saude melhor. Se
voce se juntar com sua igreja ou qualquer outro grupo cristae enquanta pratica esse jejum e orar por urn objetivo especifico, tambem
sera contemplado com autocontrole. As virtudes incontaveis que ganhamos ao fazer urn jejum com outros fortalecem nossa autodisciplina.
Quando voce inicia urn jejum, comeca tambem urn processo de
purificacao em seu corpo, livrando-se de gorduras e outros efeitos
paralelos provenientes de comer carne. Voce se arrepende do pecado (provavelmente nao do pecado de comer carne, mas de outros
pecados associados

a carne),

e

e impulsion ado

para junto de Deus

durante a experiencia. De fato, muitos que participam do jejum segundo Daniel testificam que se aproximam mais de Deus quando
estao jejuando, bem mais que em qualquer outro momenta de sua
vida. Por que? Pelo fato de estarem obedecendo a Deus a cada minuto
do dia. Quando voce esta jejuando, tambern esta atento a seu esto-

mago

0

tempo todo,

0

que

0

torna atento

a razao

pela qual voce esta

abstendo-se de comida - intimidade com Deus - enquanto jejua.
Uma ultima razao para fazer urn jejum

e que

isso

0

leva a ado-

rar a Deus. Quando voce jejua e ora, honra Deus com seu corpo e
sua alma.
Meu periodo de oracao
Senhor, Sf glorificado em meu corpo
durante meu jejum. Amem.

Por que fazer votos?

O

jejum segundo Daniel e urn voto amplo, com duracao bem
maior do que apenas urn dia de jejum (tal como

no qual

0

povo tradicionalmente

e 0 Yom Kippur,

jejua por urn periodo de vinte e

quatro horas). Conforme observamos anteriormente,
jovens amigos jejuaram por dez dias (v. Daniell),
mente Daniel jejuou por vinte e urn dias

(v,

Daniel

Daniel e seus

e, entao, posteriorl l ).

Sem considerar se voce esta jejuando por dez ou por vinte e urn
dias, as duas perguntas que voce deve fazer a si mesmo sao praticamente iguais: 1) Por que estou jejuando? 2) 0 que desejo alcancar
com este jejum? Tecnicamente, voce deveria estar jejuando por algum compromisso, projeto ou resposta de oracao. No jejum segundo
Daniel, voce faz urn voto de abstinencia

para alcancar de Deus

uma resposta que deseja muito. Voce se disp6e a jejuar e orar por uma
resposta de Deus.

o jejum e urn

voto com tempo definido, de modo que e preciso

decidir de anternao por quanta tempo voce jejuara e permanecer firme a esse compromisso ate 0 fim. Por ter escrito diversos livros sobre

0

jejum, recebo cartas das pessoas dizendo sobre suas experiencias com
o jejum. Alguns individuos acabam contando que estao no 422 dia do
jejum de quarenta dias e continuam gostando tanto da experiencia que

o JEJUM
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nem querem parar. Eles perguntam: "0 que devo fazer?" Respondo
dizendo-lhes que parem imediatamente. 0 jejum deles envolvia urn
voto com tempo definido. Eles deveriam cornecar em determinado
momenta e encerrar em outro.

o jejum e tambern

urn voto de disciplina. Voce reforca

em cada area de sua vida quando realiza
Quando voce assume

0

0

0

carater

jejum segundo Daniel.

controle de seu corpo - seu alter ego -, co-

meca a ter poder sobre seu carater, Voce passa a disciplinar seu corpo
para glorificar Deus.

o jejum

segundo Daniel

e urn compromisso

espiritual. Durante

o jejum, voce ora por urn objetivo espiritual. Lernbre-se: urn jejurn
nao tera bons resultados se nao incluir urn sacrificio de oracao.
Conforme voce disciplina seu corpo, esta disciplinando

tambern

sua vida de oracao.

o

jejurn segundo Daniel

e urn

voto de fe. Ern Marcos 11.22, Jesus

exorta seus discipulos a ter fe em Deus. Para explicar como poderiam expressar a fe, ele orientou: "Eu lhes asseguro que se alguern
disser a este monte [problema ou objetivo

l:

'Levante-se e atire-se

no mar', e nao duvidar em seu coracao, mas crer que acontecera

0

que

diz, assim the sera feito" (v. 23). Quando Daniel inicia seu jejum,
ele faz uma afirrnacao de fe para ingerir apenas vegetais e beber somente agua. Da mesma maneira, 0 jejum que voce faz e uma afirrnacao
verbal daquilo que quer que Deus faca,

o

jejum segundo Daniel

e urn

voto parcial. Voce nao para total-

mente de comer (urn jejum absoluto) e tambem nao faz urn jejum apenas com sucos (urn jejum normal). Em vez disso, voce descarta alguns
alimentos que geralrnente comeria, ou elimina certos alirnentos por urn
periodo especifico de tempo, ou deixa de realizar certas praticas,

o jejurn

segundo Daniel

e urn voto saudavel. Voce se abstern

dos

alimentos de festas e dos fast-foods. Em geral voce nao come entre as
refeicoes e ingere apenas comida saudavel.

Finalmente,

0

Por que [azer votosi
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e urn voto de estilo de vida.

Quando Daniel pediu perrnissao para evitar as comidas do rei por
dez dias, investiu toda a sua vida naquela dieta. Assim, se ele continuou com "saude" deve ter prosseguido com a dieta.
Algumas pessoas que fazem votos de abstinencia de bebidas alcoolicas

0

fazem para a vida toda - comprornetem-se a nunca mais

provar bebidas alcoolicas. Podem fazer esse voto por motivos de saude,

a

a

uma vez que 0 consumo de alcool pode levar cirrose e morte prematura. Alguns fazem 0 voto por estarem viciados no alcool - eles tern
sido escravos dele. Outros fazem votos de nao experimentarem alcool
por uma razao espiritual, por acreditarem que heber alcool

e errado.

(Meu pai morreu no alcoolismo, e minha familia passou necessidade
e enfrentou muitos outros problemas por causa desse vieio. Lendo
as Escrituras, cheguei

a conclusao

maneira.) Na Biblia, Ioao Batista,

de que beber
0

e ruim

profeta Samuel e

0

de qualquer
heroi Sansao

fizeram votos de nao ingerir alcool durante toda a vida. Se quisermos
honrar nosso Senhor como eles fizeram. devemos seguir como exernplo seus votos de nazireu (v. Numeros 6.1-8).
Observe que nesses capitulos da Biblia os cristaos sao incentivados
a praticar

0

jejum segundo Daniel. Deus da a seguinte ordem a Pedro:

"Levante-se, Pedro; mate e coma" (Atos 10.13), desconsiderando ate
mesmo a lei cerimonial. Portanto, em qualquer lugar que voce comer
comida saudavel, coma com boa consciencia para a gloria de Deus.
"Tudo

0

que fizerem, facarn de todo

0

coracao, como para

0

Senhor, e

nao para os homens" (Colossenses 3.23). Ainda assim, contudo, alguns
se sentirao culpados quando encerrarem 0 jejum segundo Daniel e retornarem a seus habitos alimentares cotidianos. Lernbre-se, porem, de
que no Antigo Testamento Deus indica apenas urn dia para 0 jejum
(0 Yom Kippur ou Dia da Expiacao), e sete dias de banquetes. Portanto,
Deus gosta que seu povo desfrute da comida e seja feliz.
Alguns alimentos, entretanto,

nao sao nada saudaveis, Parece

que estamos vivendo dias de uma epidemia de obesidade em razao

o
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de alguns que comem demais e outros que se alimentam de forma
errada continuamente.

Por isso os cristaos deveriam optar pelo je-

jum segundo Daniel como forma de vida: "Pass ados os dez dias, eles
pareciam mais saudaveis e mais fortes do que todos os jovens que
comiam a comida da mesa do rei" (Daniel 1.15). Esse estilo de vida
leva a uma clareza de mente e a melhores ideias: "0 rei conversou
com eles, e nao encontrou ninguern comparavel a Daniel, Hananias,
Misael e Azarias; de modo que eles passaram a servir

0

rei. 0 rei lhes

fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram dez vezes mais sabios do que todos os
magos e encantadores de todo

0

seu reino" (Danieil.19,20).

Meu periodo de oracao
Senhor, completarei meu jejum no tempo determinado.
Manterei todo

0

periodo a que me prop us. Disciplinarei

meu corpo e minha vida de oracao.
Senhor, you jejuar e orar por meus objetivos. Quero desligar-me
dos prazeres a Jim de buscar tua presence. Vou orar pelos meus objetivos.
Fortalece meu corpo durante esseperiodo.
Pai, quero que sejas glorificado em meu corpo. lejuo aJim
de obedecer

a tua Palavra, e minha

e

ora~iio que eu possa

adorar-te com meu jejum.

Senhor, eu me alimentarei com comida saudavel
de tal maneira que me mantenha com muita saude.
Da-me sabedoria para escolher uma boa alimentaciio
e disciplina para me manter Jiel a essa escolha.
Protege-me dos germes, das bacterias, dos venenos
e das toxinas que poderiam prejudicar minha saude.
Protege-me quando eu niio puder proteger-me. Amem.

Por que devo perseverar?
oprimeiro capitulo deste livro contei a historia de como Ron

N

Phillips, pastor da Igreja Central da regiao de Chattanooga, no

Tennessee, convidou-rne a ir a sua igreja rninistrar urn serninario sobre jejum. Eu havia lecionado num dia de sabado das 9 as 15 horas.
Quando terminei, Ron simplesmente pulou a frente dos telespectadores, entusiasmado, e disse-lhes: "Vamos nos organizar e orar. Sornos urna tipica igreja batista do SuI que organiza tudo, exeeto quando se trata da oracao"
Ron fez assim urn irnportante pedido a todos: que pegassem urn
cartao de visitante do banco da igreja, preenehessem e prometessem
jejuar urn dia de eada mes em prol da igreja. As pessoas assirn

0

fi-

zerarn e, registrando urn voto por eserito, urn total de 123 membros
firmou

0

eompromisso.

Ron perrnaneeeu motivado. "Tivernos reunioes de avivarnento
esta semana -

de domingo a quarta-feira -,

todavia poueo aeon-

teeeu. Houve apenas 12 decis6es no altar, e algumas eram apenas as
criancas preparando-se

para batizar," Ron havia falado a respeito de

urn avivamento na congregacao que viesse por meio de oracao e jejurn. Assirn, ele fixou os olhos em uma senhora que, por algum motivo, destacara-se e, entao, a eseolheu para ser a eoordenadora da acao,

o
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Ela organizaria as pessoas que iriam "cobrir a igreja" em cada dia do
mes, por meio de jejum e oracao, Ele tambern selecionou um consideravel grupo de pessoas para jejuar e orar todos os domingos.
As pregacoes de Ron foi acrescentada uma natureza decididamente mais espiritual como resultado dessa conferencia, Ele convocou a igreja para orar e jejuar de forma sincera. Alguns meses depois,
quando uma nova campanha evangelistic a se realizava, houve 998
decis6es no altar. Nos inscritos na escola dominical tambern ocorreu uma ascendencia mete6rica para 258, nos cultos aos domingos
401 era 0 novo total de frequentadores, e a igreja teve um aumento
de receita de 500 mil dolares em relacao ao ana anterior. [ejum e
oracao real mente funcionam.
Deus honrou

0

compromisso espiritual firmado. Dois anos de-

pois a igreja estava superlotada. Eles agora ofereciam tres cultos e
mesmo assim precisavam desesperadamente de mais espayo. Foi
quando, durante um culto, Ron surpreendeu os membros com uma
nova proposta de iniciar um jejum de quarenta dias realizado por
ele, os diaconos e a equipe da igreja. A ideia de passar quarenta
dias jejuando assustou a grande maioria. Ron os surpreenderia

mais

uma vez ao comunicar que se tratava de um tipo diferente de jejum:
o jejum segundo Daniel.
Entao, segurando um cartao, Ron pede que todos leiam os quatro pedidos de oracao ali escritos. 0 primeiro pedido seria orar pelo
tamanho do novo audit6rio. No santuario atual havia 600 assentos,
de maneira que Ron pedira que as oracoes focassem a decisao entre
1.200 lugares, 2.400 lugares, 3.600 ou 4.800. "A decisao nao

e Deus

quem decide", disse Ron. "Descobrirernos

e nossa;

sua vontade com

jejum e oracao,"

o segundo

pedido se referia ao tipo de santuario que deveria ser

construido. Ron lhes pediu que orassem para decidir entre construir
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urn santuario batista tradicional do SuI ou urn audit6rio de entretenimento artistico como aqueles que se veem nos centros civicos,

0

que torn aria possivel a igreja realizar producoes de teve, musicais e as
mais variadas atividades.

o terceiro

pedido era sobre a locacao da propriedade. Deus lhes

havia concedido uma propriedade que corneca em uma das avenidas
principais e termina em outra, estendendo-se por tras do centro comercial. Desse modo, Ron propos

0

seguinte desafio a congregacao:

"Vamos decidir a respeito da locacao por meio de jejum e oracao"

o quarto

pedido era relacionado as financas. Eles precisariam de

muito dinheiro para alcancar
Ron, por fim, virou

que

0

0

0

tamanho da visao.

cartao para revelar as diversas maneiras em

jejum seria realizado, de acordo com os itens cuja orientacao

eles buscavam de Deus. "You explicar-lhes a importancia de cada atividade", anunciou, "e pedirei que facam quarenta dias de jejum e oracao para apenas urn desses votos e propositos pelo futuro espiritual
da igreja" Estas foram as orientacoes dadas a igreja:
•

Uma refeif(iio par dia. 0 jejum nao consiste apenas em deixar
de alimentar-se, mas em tambem orar no momenta da re-

feicao, Certa vez, Jesus disse: "Voces nao puderam vigiar comigo nem por uma hora?" (Mateus 26.40). Leva cerca de uma
hora para preparar uma refeicao ou para ir ao restaurante, de
modo que esse periodo se torna perfeito para oracao, Ha pessoas que trabalham com tarefas dificeis e cansativas que nao
podem jejuar total mente porque precis am de forcas e resistencia fisica, mas existe a possibilidade de fazerem

0

sacrificio

de uma refeicao diaria a Deus.
•

Duas refeif(oes par dia. Algumas pessoas poderiam orar por
duas horas por dia sacrificando duas refeicoes a Deus.

o JEJUM
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• Alimentar-se apenas de vegetais. 0 jejum segundo Daniel envolve nao se render a carnes, sobremesas e lanches, comendo
apenas os alimentos que Daniel comeu no periodo de jejum.
Ainda que esse jejum nao represente diretamente um tempo
extra de oracao, devemos considerar que esse compromisso de
coracao puro, combinado
• Deixar de assistir

a oracao, move 0 coracao

a televisdo. Pessoas

de Deus.

que nao participam da

igreja podem ate achar engracado e rir sobre um jejum de
teve, mas esse e um compromisso com Deus de par Jesus em
primeiro lugar. Trata-se de uma escolha espiritual em resposta a Cristo, aquele que prometeu: "Busquern, pois, em primeiro lugar

0

Reino de Deus e a sua justica, e todas essas coisas

lhes serao acrescentadas" (Mateus 6.33).
•

Deixar de praticar esportes. Deixar hobbies como boliche, golfe,
pesca, corrida ou qualquer outra atividade por quarenta dias
para orar durante esse periodo e uma escolha que poe

0

exer-

cicio espiritual acima do fisico. "0 exercicio fisico e de pouco
proveito; a piedade, porem, para tudo e proveitosa, porque
tem promessa da vida presente e da futura" (1Tim6teo 4.8).
• Deixar de praticar a leitura de entretenimento. Toda leitura
que for alem do trabalho e da preparacao para a escola dominical pode tornar-se um periodo de oracao, Voce tambem
pode substituir

0

periodo de leitura do jornal por oracao.

Outros. Essa e uma area abrangente. Individualmente

cad a

pessoa pode praticar um jejum de qualquer coisa que Deus
lhe trouxer

a mente.

Voto. Esse e um compromisso de fe, Pede-se que a pessoa assine um cartao firmando um compromisso com Deus, nao com
a igreja, tampouco com 0 pastor.
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• Restringir

0

usa do telefone e das mensagens de texto. Embora

alguns desses equipamentos de comunicacao sejam indiscutivelmente necessaries, em muitas situacoes sao simplesmente
consumidores

de tempo que deveriam ser total mente res-

tritos. (Durante

0

quarto trimestre de 2008, os adolescentes

americanos enviaram uma media aproximada de 2.272 mensagens de texto por mes, quase 80 por dia!)l
•

Usa de iPhane au MP3 players. Algumas pessoas se limitam
a ouvir apenas urn repertorio de musicas cristas durante
jejum (rnusicas de louvor e adoracao que preparam

0

0

coracao

para a oracao). Isso significa nao ouvir musica secular nesse
periodo especial.
Certa vez, estive na Igreja Metropolitana de Deus em Birmingham,
Alabama, on de Raymond Culpepper era pastor. (Hoje ele e chefe de
supervisiio

da denornina<;:iio ern Cleveland.

Tennessee.)

Sua igreja es-

tava tentando levantar 5 milhoes de d6lares para a construcao de urn
predio para os jovens. Eles pediram a uma audiencia de 2 mil fieis
que assinassem urn cartao semelhante ao usado por Ron Phillips na
Igreja Batista Central. Assim disse

0

pastor Culpepper: "Nao faremos

a coleta dos cartoes da mesma maneira que coletamos ofertas todos
os domingos. Quero que voces venham ate

0

altar, prostrem-se em

oracao para iniciar os votos que estao fazendo hoje e, entao, deixem
seu cartao no altar': Assim, muitas pessoas foram ao altar, on de nao
havia mais espayo disponivel. Ajoelharam-se pelos corredores e depositaram seu cartao diante do pulpito. Essas pessoas literalmente
entregaram seus votos.

HAFNER, Katie. Texting May Be Taking a Toll, New York Times, 26 de maio
de 2009, secao Health. Disponivel em: <http://www.nytimes.comI2009/05126/
healthI26teen.html?_r=2&em>.

Acesso em: 10 jun. 2009).
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com essas igrejas? Pequenas

torn am gran des aos olhos de Deus quando
e alguern

a Deus. 0 Senhor

anota

nossos

sac a expressao de algo
pequenos

"0 que voces fizeram a algum dos meus menores
zeram" (Mateus 25.40). Lembre-se
sua igreja ou para receber

uma resposta

ele nao se esquecera

irrnaos, a mim

por ele, pois ajudaram

-los" (Hebreus

6.10)

0 jejum

0

por

de voces e do amor que

os santos e continuam

segundo Daniel

Elimine duas refeicoes diarias e ore nesse periodo.
Elimine todas as sobremesas.
Elimine qualquer "iguana'; alimento superfluo
e alimentos ingeridos apenas por prazer.
0

fi-

seu voto a ele. "Deus nao

Elimine uma refeicao por dia e ore nesse periodo.

Coma apenas

0

de oracao, ou por qualquer

do trabalho

demonstraram

Sugestoes para

atos de amor.

de que voce nao esta jejuando

outra razao. Voce jejua para Deus, pois fez

e injusto,

coisas se

necessario e no momenta da

refeicao (sem lanches extras).
Elimine todas as bebidas (cafe, cha, refrigerantes
ou outras bebidas industrializadas),

exceto agua.

Interpretacoes contemporaneas
do jejum segundo Daniel
Deixe de receber mensagens de texto e de redes sociais
ou qualquer forma de comunicacao social em que nossos
pensamentos se distanciam de Deus.

a ajuda-
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Deixe de ouvir musica secular, substituindo-a por
louvores e rnusica de adoracao,
Deixe de ler

0

jornal ou publicacoes de entretenimento.

Separe esse tempo para orar.
Deixe de assistir

a teve e tambern

use esse periodo em oracao,

Deixe de praticar esportes; dedique esse tempo

a oracao.

Deixe de praticar sexo. "Nao se recusem urn ao outro, exceto por mutuo
consentimento

e durante certo tempo, para se dedicarem
(lCorintios

a oracao"

7.5).

Meu periodo de oracao
Senhor, dedico pequenos gestos para expressar a grandeza
de tua supremacia em todas as areas de minha vida.
Senhor, hei de crer em pequenas expressoes de je

para grandes respostas Ii ora~ao.
Senhor, meu voto

e para

que se cumpram essas

pequenas expressoes de amor a ti. Amem.

Qual 0 principal foco do
jejum segundo Daniel?
onforme voce inicia este modelo de jejum,

C

e facil focar

a refei-

cao que voce esta perdendo ou nas atividades que voce deixara de

exercer.

E facil focar

sua abstinencia, nao

0

proposito basico pelo qual

voce esta jejuando. Mas lembre-se de que Deus nao fica impressionado apenas porque voce parou de comer determinados alimentos ou
deixou de comer completamente, mesmo porque fazer isso sera algo
born para sua propria saude. Deus nao se impressiona com a aparencia
de seu jejum, 0 segredo de qualquer jejum nao
fora do estomago, mas

0

e 0 que voce mantern

que provern do coracao. Deus esta hem mais

interessado em seu interior, nao em sua aparencia.
Em Marcos 9.29, Jesus descreve

0 poder

espiritual necessario para

remover barreiras espirituais: "Essa especie so sai peia oracao e pelo
jejurn" Desse modo,

e preciso que voce se dedique

totalmente

a oracao

e ao jejum. 0 comprometimento externo com 0 jejum por meio de seu
corpo fisico reflete em seu comprometimento

interior com a oracao.

Observe tambem que a expressao "pela oracao e pelo jejum" do versiculo enfatiza uma acao continua. Isso significa que voce deve jejuar
mais do que uma vez apenas ou fazer do jejum uma pratica continua.
Durante seu jejum segundo Daniel, sua decisao acerca do que comer
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ou deixar de comer tera mais influencia em sua vida de oracao do que
qualquer outro exercicio espiritual. Se voce for irreverente com
jejum, sed. irreverente com

0

0

seu

seu alvo de oracao.

Os principios basicos do discipulado nao eram autonegacao e
disciplina, mas seguir Cristo. 0 proprio Jesus disse: "Se alguern quiser
acompanhar-rne,

negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz

e siga-rne" (Lucas 9.23). Isso envolve voltar-se ao Senhor e po-lo no
lugar mais importante de sua vida, desviando-se assim de qualquer
coisa que

0

impeca de segui -10.

Hi tres palavras nesse versiculo que devem influenciar seu jejum.
A primeira

e a ordem

quer coisa que
donar

0 trono

controlar

0

0

"negue-se" Significa que voce deve fugir de qual-

impeca de relacionar-se com Cristo. Voce deve aban-

do seu coracao, no qual Jesus precisa assentar-se a fim de

que voce come e bebe. A segunda palavra

e "diariamente"

Seguir Jesus significa oferecer 24 horas de dedicacao: assim,

0

seu je-

jum requer urn voto de dez dias ou urn de vinte e urn dias, acompanhado de continua oracao. A terceira palavra

e "siga-rne" Assim como

Jesus jejuou para se preparar em sua vida espiritual, voce precis a seguir
o exemplo de Jesus em seu jejum para concluir seu voto espiritual.
Meu periodo de oracao
Senhor, negarei 0 prazer de meu ego durante estejejum de maneira que
possa buscar tua vontade para minha vida. Considero um privilegio desistir
de todos os "manjares desejaveis", para tua gl6ria, e firmar isso como um
compromisso em minha orap'io.
Senhor, faco urn voto espiritual a ti de que jejuarei de forma fie! e me
manterei em orapio por dez dias ou por vinie e um dias.
Senhor, da-me autodisciplina para cumprir meus votos e[orca interior
para seguir com

0

compromisso de orar;iioafim de obter as respostas
que tenho buscado. Amem.

Como posso me preparar
para 0 jejum?

E

m 1971, quando me mudei para Lynchburg, Virginia, vindo
da Grande Chicago, Illinois, havia naquele local urn pequeno

centro comercial. Por essa razao, nao vendi uma casa que tinha
ali, mas aluguei, gerando mais uma entrada

financeira

Mudei-rne para outra cas a em Lynchburg, pagando

mensal.

urn aluguel

mensal. Todo mes eu orava pelo inquilino de Illinois, mas nao

0

fazia com muita fe. Achava dificil ser otimista enquanto os negocios
definhavam. Meus olhos estavam nas circunstancias,

nao na habi-

lidade de Deus para operar milagres.
Em certo ponto eu disse a minha esposa: "Vamos jejuar juntos
no 152 dia do mes, para termos uma confirrnacao de que poderemos
vender a casa em Chicago': 0 aluguel em Chicago vencia no 152 dia,
enquanto

0

de minha casa em Lynchburg vencia no dia primeiro de

cada meso Ao fazer esse acordo, nao considerei orar por uma intervencao divina. Naquele primeiro mes jejuamos e oramos, mas nada
aconteceu. Nenhuma palavra veio de Chicago. Entao, esqueci completamente

0 jejum,

ainda que tenha continuado a orar todos os dias

para que a casa fosse vendida.
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aluguel do proximo rnes, eu

0

disse novamente a minha esposa: "Vamos jejuar juntos no 152 dia
para que a cas a seja vendida". Assim fizemos, mas nada aconteceu.
Nenhuma resposta de Chicago.
Continuei

orando diariamente,

dia de cada mes subsequente,

e eu e Ruth jejuamos no 15

Q

ainda que nada acontecesse. Entao,

apos seis meses, nosso corretor ligou e disse: "Orern, pois tenho
uma boa noticia" Ele era cristae, mas eu nao the contei que estavamos jejuando.
Ao final de urn ana fui a Chicago assinar os papeis da venda.
Eu estava conversando

informalmente

com

0

comprador

quan-

do ele mencionou que almejava nossa casa fazia cerca de urn ano.
Entao, citou a data exata em que viu a casa pela primeira vez: "Foi no
aniversario de minha esposa". Era 0 16 dia do mes em que eu e Ruth
oramos pela primeira vez - urn dia apos a data em que jejuamos.
2

Urn arrepio atravessou meus braces e minhas costas. Era obra de
Deus, pensei.
Aprendi tres licoes sobre jejum e oracao logo na primeira vez em
que jejuei e obtive sucesso. Primeira: Quando a orapio didria niio
sujiciente,

0 jejum

e

leva a oradio a um patamar mais elevado.

Segunda: Ha muito poder em duas ou tres pessoas concordando
em orar;:iioe em jejum. Jesus ensinou: "Tambem lhes digo que se dois
de voces concordarem na terra em qualquer assunto sobre

0

qual pe-

direm, isso lhes sera feito por meu Pai que esta nos ceus" (Mateus
18.19). Assim, ha poder quando voce se reline com sua esposa, sua
igreja ou qualquer outro grupo do povo de Deus para orar -, especialmente quando voces estabelecem urn objetivo e se comprometem
a jejuar juntos por aquele objetivo.
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Terceira: Uma vez que voce inicie a jejum, ruio desista. Temo
imaginar

0

que teria acontecido se eu e Ruth tivessernos desistido

quando a casa nao havia sido vendida na primeira vez em que jejuamos. Continuar

0

jejum demonstra sua fidelidade a Deus e sua

cren~a de que ele fara algo poderoso - e de que fara isso em resposta a sua oracao.
Vamos tratar agora com mais detalhes de seu jejum. Conforme
voce inicia urn jejum e oracao, ha tres itens que precis a considerar.
Primeiro: voce deve ter urn objetivo. Em meu caso,

0

objetivo era ven-

der aquela casa. Segundo, voce precis a desenvolver urn plano. Meu
plano era jejuar no 152 dia de cada meso Terceiro: voce precisa fazer
urn voto - uma promessa de completar

0

jejum.

Voce provavelmente ja tern urn projeto ou objetivo em mente,
mas sugiro que use uma lista de verificacao para

0

jejum, similar

a

mostrada a seguir. Assim como urn piloto de aviao consulta sua planilha para checar se tudo esta perfeito antes da decolagem - consciente de que, se urn pequenino item estiver duvidoso, pode haver
urn desastre -, voce deve ser de igual forma diligente ao se preparar
para sua jornada. Alern de tudo, seu jejum

e tao

importante quanta

esse exemplo, e talvez mais importante. Urn piloto esta lidando com
vidas temporais, enquanto voce esta lidando com vidas espirituais.
Assim, use uma lista de verificacao pronta, ou elabore sua propria
list a, para se certificar de que pensou em tudo e de que ja tern tudo
o que

e necessario

para iniciar seu jejum. (A lista de verificacao a se-

guir se baseia em minha propria experiencia de jejum e oracao para a
venda da casa em 1972 e da uma ideia do que voce pode fazer para
documentar seu projeto de fe.)
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LISTA DEVERIFICA~Ao
PARA 0 JEJUM
Objetivo: Vender minha casa na Grande Chicago.
Afirma~io:

Creio que Deus responde a minha oracao quando

faco minha peticao especificamente em nome de Jesus e compreendo as condicoes da intercessao. Assim, entro neste jejum pedindo que Deus responda a minhas oracoes em favor do voto com

0

qual me comprometi.

o que deixarei de fazer: Farei urn jejum
(isto e, de urn dia apenas).

ao estilo do Yom Kippur

Inicio: Per do sol do dia 14.
Fim: Per do sol do dia 15.
Quando vou orar: No dia 15 de cada meso
Base biblica: Mateus 18.19.
Promessa biblica: "Tambern Ihes digo que se dois de voces concordarem na terra em qualquer assunto sobre

0

qual pedirem,

isso lhes sera feito por meu Pai que esta nos ceus. Pois onde se
reunirem dois ou tres em meu nome, ali eu estou no meio deles"
(Mateus 18.19,20).
Recursos necessarios: Escreverei em minha jornada de oracao

a

medida que Deus falar comigo.
Parceiro de oracao: Minha esposa, Ruth.
Passos apes

0

jejum: Preparar-me para

0

jejum do proximo meso
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Conforme voce preenche sua lista de verificacao, cinco passos

0

ajudarao a alcancar seu objetivo de fe. Sao eles:
1. Focalize sua necessidade. Voce estara fazendo algo que nao
esta em sua rotina normal ou em suas tarefas costumeiras.
Voce esta escolhendo nao comer (ou nao participar de determinados habitos) por urn proposito. Focalize aquilo que voce
espera que Deus faca. Escreva suas necessidades de forma
bem clara; isso ajudara a focalizar

0

que voce estiver fazendo

e a expor sua verdadeira necessidade.
2. Concentre-se naquilo que voce [ara. Voce esta prestes a fazer
algo de que realmente necessita e a por 0 problema diante do
Deus do Universo. Concentre-se em seu relacionamento de
oracao com Deus para resolver

0

problema.

3. Inicie e termine com urn prop6sito. Alguns acabam perdendo

0

horario

de almoco e chamam

isso de "jejurn" 0 fato de

perder uma refeicao em razao das circunstancias da vida nao
e jejum, a menos que voce se proponha a usar

0

tempo de

jejuar para urn prop6sito espiritual. Deus conhece seu coracao. Tambem nao inicie urn jejum com a ideia de ver ate que
ponto voce con segue jejuar ou pode abster-se de determinado tipo de alimento. Inicie com urn prop6sito e cumpra
riodo predeterminado.

Assim, comece e finalize

urn dia especifico. Seja firme no encerramento!

0

0

pe-

jejum em

Quebre seu

jejum e alimente-se em clima de vitoria e regozijo.
4. Reuna de anterndo os recursos necessaries. Antes de iniciar seu
jejum, junte os recursos de que voce necessitara. Caso esteja
jejuando por uma pessoa, tenha uma foto

a vista

durante a

oracao para alimentar sua mem6ria. Caso esteja orando sobre
financas, espalhe todos os registros financeiros a sua frente
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0

mesmo se estiver orando so-

bre empregar ou despedir alguern. Coloque a sua frente os
documentos dessa pessoa durante seu momenta de oracao.
Algumas vezes seleciono urn livro devocional que gostaria de
ler durante meu tempo de jejum, ou mesmo urn DVD ao qual
gostaria de assistir ou urn CD para ouvir.

5. Lembre-se do "principio da jornada interior". Da mesma forma que nao devemos iniciar uma jornada sem planejamento
previo, devemos tambern preparar previamente nosso interior para urn jejum a fim de obter sucesso. Assim como a
capacidade de urn tronco dara a arvore 0 crescimento proporcional, tambem voce devera desenvolver seu carater interior

a medida
6. Para

urn

que controla sua dieta exterior.
voto. Novarnente, lernbre-se de que

0

jejurn

e urn voto

pessoal que voce faz para Deus. Ainda que voce se retina a uma
ou mais pessoas que tambem estejam fazendo

0 jejum,

e preci-

so lidar pessoalmente com Deus antes de se juntar aos outros.
Seguir uma lista de verificacao ajudara voce a pensar de antemao
em todos os aspectos relacionados ao que voce esta prestes a fazer.
Note que voce nao precis a firmar urn voto, mas eu

0

incentive a faze-

-10. Quando voce assina urn contrato secular, compromete-se com os
outros acerca de algo que tera de cumprir em determinado periodo.
Quando voce jejua com os outros, eles esperam que voce cumpra sua
parte, portanto faca uma lista como se estivesse documentando

uma

promessa a Deus e a si mesmo. Os votos devern dizer algo como:
"Deus, cumprirei meu proposito"
Depois disso, e necessario que voce leve tal proposito ate
Alern de preencher uma lista de verificacao para

0

0

fim.

jejum e a ora-

cao que voce cornecara em breve, voce tambern deve recorrer aos
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apendices deste livro, pois eles

0

podem ajudar a aclarar as razoes

para seu jejum, os varios tipos de jejuns e as praticas biblicas que
poderao auxiliar em sua saude durante esse periodo. Recomendo
que voce consulte permanentemente

sua list a -

urn documen-

to para sua jornada de fe. Voce iniciara uma colecao de anotacoes
enquanto segue confiante em Deus e busca uma intimidade maior
com ele durante toda a sua vida.
Meu periodo de oracao
Senhor, tenho grande necessidade e a apresento a ti.
Ajuda-me a jejuar e a orar par essa necessidade.
Senhor, minha fe nem sempre efirme e nem sempre prevalece.
"Creio, ajuda-me a veneer a minha incredulidade!" (Marcos 9.24).
Senhor, eu me comprometo a jejuar de acordo com esta lista
que preparei. Ajuda-me a manter meu voto e te suplico

que respondas a minha orarao. Amem.

SE<;AO 2

Leituras diarias

PRIMEIRA SEMANA

Visao geral do 1 Q ao 7Q dia
Aprendendo a jejuar

A

Prender a jejuar e como iniciar uma jornada de varies quilometros
com

0

primeiro passo, portanto os vinte e urn ou os dez dias de

jejum comecam no primeiro dia. Por essa razao, inicie

0

primeiro dia

com obediencia - orando com sinceridade ate chegar ao ultimo dia.
Comece

0

primeiro dia com a esperanca de que Deus responded

e dara a voce a fe necessaria para seu alvo de oracao.
Nao esqueca seu compromisso. Firme

0

proposito de cumprir seu

voto de jejuar e ore ate 0 fim de seu periodo de compromisso. Os exemplos de leituras diarias oferecidos aqui 0 poderao instruir no seu jejum
e tambem 0 motivar todos os dias para continuar ate 0 fim.

Esse jejum pode ser 0 maior passo de fe que voce ja deu em sua vida.
Que Deus possa ser engrandecido em sua vida de oracao, e que sua experiencia espiritual possa crescer grandemente durante esse jejum.
Leituras diarias
i'f. 12dia:

Sua oracao individual no jejum

i'f. 22

dia: Iuntando-se a outros no jejum

;f. 32

dia: Compromisso diario durante

~f.42

dia: Orando e jejuando por urn objetivo

0 jejum

(~ 52 dia: Beneflcios do jejum prolongado
(f. 62

dia: Dizendo nao em oracao

i'f. 72

dia: A persistencia no jejum

Sua oracao individual
. .
no JeJum
'fl.ojejuar, arrume

0

cabelo e lave

0

rosto, para que nao

pareca aos outros que voce esta jejuando, mas apenas a seu Pai,
que

ve em

secreto. E seu Pai~ que VB ern secreto,

MATEUS

0

recornp en sara:"

6.17,18

M

inhaneta, Beth, ouviu-me falando em jejuar pela familia. Ela sa-

bia que eu tinha escrito urn livro - [ejuando para

espiritual -

considerado

0

0

crescimento

segundo melhor livro pela Associacao de

Publicadores Evangelicos. Mas eu nunca a havia convidado a jejuar,
nem sequer tive alguma conversa pessoal com ela a respeito do tema.

o que geralmente

nos leva a jejuar

e uma

necessidade, e foi 0 que

aconteceu com Beth, uma adolescente de 12 anos de idade. Seu grupo
de amigos tinha uma equipe de teatro com marionetes (ela tambern
participava com uma das personagens).

Eles planejaram uma via-

gem para urn reforrnatorio juvenil a fim de entreter e apresentar

°

evangelho por meio de musicas e historias para os jovens que haviam
tido problemas com a justica.
Ninguern disse para Beth jejuar, mas Deus pas essa carga em seu
coracao, de maneira que ela poderia ver Deus trabalhando

na vida
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do grupo. Beth e sua equipe decidiram orar em conjunto, mas ela decidiu jejuar sozinha e nem contou aos outros

0

que havia planejado.

Beth decidiu jejuar por urn dia, pedindo que urn dos detentos
pudesse receber Cristo. Ela nada me disse, nem a seus pais, ate que ja
estivesse fazendo

0 jejum.

Entao, contou: "Mae, nao you comer nada
J

nesta rnanha, estou jejuando para que alguns dos meninos venham
a ser salvos quando

0

poder de Deus estiver no centro de detencao"

Como Jesus des creve a fe de uma cnancar Ele colocou urn menino no meio de seu grupo de discipulos e disse: "[...J

0

Reino dos ceus

pertence aos que sac semelhantes a elas" (Mateus 19.14). Veja a seguir
como Deus honrou a fe de Beth.
Na tarde de seu jejum, Beth comeu urn biscoito em seu quarto
assim que retornou da escola. Ela comecou seu jejum ao par do sol e
apenas bebeu algo como jantar em seu quarto. Passou urn tempo de
oracao em favor da apresentacao das marionetes e especificamente
de sua parte.
Na manha seguinte, Beth nao tomou cafe da rnanha; apenas bebeu urn copo de suco de laranja (pois seu avo toma urn pouco de suco
de laranja pelas man has enquanto jejua). Ela orou de forma especifica
antes de seguir para a escola.
Durante

0

almoco, Beth pediu perrnissao para se manter em seu

quarto e nem compareceu no patio de refeicao. Ela me contou

0

se-

guinte: "Eu so pensava em comida durante toda a tarde".
Entao, em sua inocencia juvenil, ela disse: "Fiquei feliz quando

0

sol se pas e pude comer alguns biscoitos antes do jantar"
Deus ve do ceu todas as "simples coisas" que fazemos por ele.
Embora essa experiencia de Beth pareca ser bem simples para nos,
para ela foi urn grande passo. E por acaso Deus nao mede nossos passos de fe segundo nossa maturidade e, entao, nos da a recompensa?
Entao, qual foi 0 resultado do jejum de Beth? Alguns dos meninos
oraram para receber Cristo durante a programacao. Beth me disse
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mais tarde: "Sei que Deus honrou minha fe, mas
muito dificil" Entao, ela explicou

0

0

jejum foi realmente

trabalho de Deus e como isso refle-

tiu em suas oracoes e nas oracoes do restante do grupo. "Eles nao pareciam orar com a me sma forca que eu orava e, quando Deus respondeu
as oracoes, eles nao pareciam ter ficado mais felizes do que eu fiquei"
Orando sozinho ou com outras pessoast
Algumas vezes nos nos alegramos em orar junto com outras pessoas que gostam de orar. Elas tern uma voz forte e se entregam verdadeiramente quando estao conversando com Deus. Sua oracao pessoal
fortalece nossa fe porque sabemos que Deus ira ouvi-las e respondera.

E muito born orar com outras pessoas, pois

e possivel ter

uma nova

experiencia de fe, alem de elas nos incentivarem a orar com mais fe.
No entanto, tambern e muito born orar sozinho. Alguern ja disse:
"Urn intercessor sozinho com Deus move qualquer montanha ao mover

0

ceu" 0 proprio Jesus nos instruiu a entrarmos em nosso lugar

de oracao - sozinhos - e fecharmos a porta (v. Mateus 6.6). Jesus
promete: "Entao seu Pai, que ve em secreto,

0

recornpensara"

Qual seria a melhor forma para orar? Sozinho ou em grupo?
Ambas sac adequadas para momentos

diferentes.

E

preciso usar

tanto a perna dire ita quanta a esquerda para ir a qualquer lugar.
Aqueles que mancam com uma das pernas nao conseguem caminhar por muito tempo, nao conseguem ser muito rapidos, nem tern
uma caminhada prazerosa.
Esquerda, direita ... esquerda, direita ... esquerda, direita ... esquerda, direita ... esquerda, direita ... precisamos de ambas as pernas
para ir a qualquer lugar. Voce precisa aprender a orar tanto em grupo
quanta individualmente.
Pelo fato de a oracao ser urn relacionamento, isto e, falar com
Deus, voce pode falar com ele sozinho ou em grupo. Voce pode falar
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corn Deus ern seu carro, ou pode orar ern lugares abertos, no metro
lotado ou em alguma fila de espera.
Oracoes pessoais alcancam Deus; portanto, aprenda a orar fora
de casa em momentos solitaries, ou mesmo em locais publicos, Mas
tambem aprenda a concordar em oracao com outras pessoas. Voce
pode se deleitar tanto nas asas de uma oracao solitaria como ao lado
de outros intercessores.
Oracao pessoal
Enquanto Ie este livro, voce esta em uma jornada solitaria. Voce
esta simbolicamente em seu "quarto", orando sozinho, como fez Beth.
Talvez voce queira fazer parte de urn grupo de jejum. Muitos estao jejuando e orando por determinado projeto de fe: mas, ainda que voce
esteja no meio de urn grupo, essa

e uma jornada

pessoal.

Por que? Pelo fato de ser a primeira vez que voce esta jejuando
ou pelo fato de que voce lutou muito para conseguir orar com outrosr
Tanto uma como a outra razao podem ser adequadas, pois Deus e
capaz de ouvir suas oracoes pessoais e responde a qualquer urn que
ora em sinceridade e fe.
Mencionei anteriormente

0

lugar de oracao. A versao A Mensa-

gem traduz esse trecho como "local tranquilo e isolado" (Mateus 6.6).
A Almeida Revista e Atualizada diz: "Mas tu, quando orares, entra no
teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que ve
oculto; e teu Pai, que ve
6.6). Ja que a oracao

0

0

que esta

que esta oculto, te recompensara" (Mateus

e uma

conversacao intima com Deus, descubra

seu local preferido e calma para realiza-la.
Observe os trechos biblicos que narram Jesus orando: "Certa vez
Jesus estava orando em particular" (Lucas 9.18) e "retirou-se novamente sozinho para

0

monte" (Ioao 6.15). 0 evangelho de Marcos

descreve a seguinte situacao: "Tendo-a despedido [a multidao], subiu
a urn monte para orar" (Marcos 6.46).

o
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Quando voce fala com Deus, pode ate estar solitario, mas jamais estara em solidao. 0 Senhor estara ali com voce para
e encorajar.
Meu periodo de oracao
Senhor, venho a um local solitario em busca de tua presence.
Estou jejuando e orando pelo voto que fiz a ti.
Ainda que outros estejam Granda pela mesma peticao.
minha ora~iio e {mica e pessoal. Eu a trago ao Senhor.
Senhor, atende Ii peticao que [aco
individualmente a ti. Amem.

Minhas respostas de oracao

Para sugestoes de receitas, veja as paginas 217-231.

0

ouvir

Juntando-se a
outros no jejum
Nossa capacidade de perceber a direiiio de Deus em nossa
vida esta diretamente relacionada

a nossa habilidade

de sentir

as avisos internos do seu Espirito. Deus prove uma atividade
especifica para nos ajudar nessa area. [...J Alguns homens, par intermedio
dos quais Deus operou deforma grandiosa, intensificam a importancia
do jejum e da orafiio. [...J Em um jejum de mais tres dias,
alguem pode experimentar um declinio nos desejos sensuais e

experirnentar urn rapido avivarnento nas coisas espirituais.
BILL GOTHARD

edir por coisas especificas a Deus

P

e uma

das regras do seu Reino.

Jesus nos ensinou: "Pecam, e Ihes sera dado; busquem, e encon-

trarao, batam, e a porta Ihes sera aberta" (Mateus 7.7).
Peticoes especificas sao uma das raz6es para minha conversao,
e houve ainda uma motivacao por urn grupo intercessor, que orou
durante todo

0

verao de 1950. Eu acabara de terminar

0

ensino me-

dio e tinha sido aceito na Faculdade Armstrong Junior, em Savannah,
Georgia, com uma bolsa integral. Mas oracoes estavam sendo feitas
por minha vida.

o JEJUM
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Dois irrnaos gerneos da Faculdade Biblica de Columbia -

Bill

e Burt Harding - vieram pastorear a Igreja Presbiteriana de Bonna
Bella, a cerca de 15 km do centro de Savannah e 7 km de minha casa.
Nao havia nenhuma diversao em Bonna Bella, situada em uma pequena baia pesqueira, com duas lojas e uma unica avenida chamada
LaRoacha, por onde os carros cruzavam a cidade, mas os dois gemeos
fizeram de Bonna Bella

0

point de toda a Savannah.

Eu servia em uma igreja presbiteriana

e acreditava ser salvo;

ate pensava em me tornar urn ministro. Mas esses planos estavam
esmaecendo. Tambern ganhara uma bolsa de trabalho na Universidade de Tecnologia da Georgia por causa de urn projeto futurista
que havia apresentado.
A pequena Igreja Presbiteriana de Bonna Bella cresceu de 20
para mais de 50 membros sob 0 ministerio de Bill e Burt Harding.
Grupos de adolescentes de diferentes igrejas presbiterianas ao redor
de Savannah vieram visitar a igreja de Bonna Bella, em virtude da
alegria ali encontrada.
Bill e Burt Harding moravam em uma pequena casa sobre uma
garagem de dois carros, com urn pequeno salao de entrada com
acesso por uma escada de madeira, a qual levava ao piso superior.
Iniciaram urn grupo de oracao que comecava as 5 horas da manha,
encerrando as 8 horas todos os dias. Se eu tivesse ouvido sobre esse
grupo de oracao, teria comparecido. Contudo, nunca ouvira falar de
nenhum grupo ou pessoa que orasse durante tanto tempo.
Bill anunciou a pequena congregacao: "Venham e orem quando estiveram indo para
todo

0

0

trabalho. Voces nao precisam ficar durante

tempo e tambern nao precisam vir todos os dias"

Os irmaos gemeos convenceram os irmaos daquela comunidade
de que eles poderiam mudar

0

mundo por interrnedio da oracao.

"Voce pode orar por urn jovem que venha a ser urn missionario,
qual levara 0 evangelho para 0 mundo afora,"

0
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Eles tinham uma list a com cerca de 60 nomes de jovens que frequentavam

salao de intercessao a fim de orarem uns pelos outros.

0

Eu nunca fui aquela reuniao, apenas ouvi falar sobre ela apos
minha conversao de fato. Mas aquela reuniao realmente influenciou
o mundo. Os irrnaos dividiam as manhas de oracao em turnos: urn
deles esperava pelos guerreiros de oracao das 5 horas

as 6h30;

e

0

outro irmao entrava as 6h30 e permanecia ate as 8 horas. No outro
dia eles trocavam.

o salao

era pequeno - longo e estreito -,

e nao mais do que

quatro ou cinco pessoas cabiam em cada fileira. 0 terreno gramado em frente

a casa

que era usado como estacionamento acomodava

mais carros do que pessoas.

o

povo de Bonna Bella era formado por trabalhadores

assa-

lariados. Nao havia ninguem rico, nenhum milionario e ninguern
tentando tornar-se rnilionario. Eram gente boa que trabalhava pelo
salario, 0 quallhes proporcionava cuidar de sua familia e viver da
maneira correta. Mas eles acreditavam em Bill e Burt e tentavam
influenciar

0

mundo orando por um avivamento e pelos 60 nomes

escritos naquela folha de papel.
Ainda estava escuro as 5 horas da manha, quando

0

primeiro car-

ro estacionou em frente do salao e desligou as luzes. Uma figura solitaria subiu as escadas

a luz

da lua e ajoelhou-se perto de um velho e

empoeirado encerado do exercito. Um dos gemeos se ajoelhou perto
de um balance que rangia. A luz do teto era tao fraca que ele mal podia
ler os nomes da lista. Entao, ele comecaria a abrir as janelas do ceu:
Senhor, salva Elmer Towns .
Senhor, salva Arthur Winn .

Senhor, salva L. ]. McEwen .
Senhor, salva Ann Perry...
Senhor, salva ...

o JEJUM

60

Entao,

0

SEGUNDO

DANlEL

intercessor orou pelos nomes daquela lista, por sua peque-

na igreja e por urn avivamento, e finalmente pelo mundo. "Senhor, que
urn desses jovens possa ser salvo e influenciar

0

mundo"

Em julho de 1950, os gerneos convidaram Joel Ortendahl, amigo deles da Faculdade Biblica de Columbia, para pregar uma semana
sobre avivamento. No primeiro dia,
Na noite seguinte,

0

0

sr. e a sra. Miller foram salvos.

sr. Miller caminhou ate

0

pulpito da igreja para

dar urn testemunho: "Eu era testemunha de Ieova e passei por toda
esta vizinhanca testemunhando

sobre Ieova. Agora descobri Jesus

como meu Salvador, e ele e meu Ieova. Arnem!" Gritos de "Louvado
seja Deus" encheram toda aquela pequena congregacao presbiteriana, de uma maneira com a qual eles nao estavam acostumados.
Entao, a sra. Miller continuou:
"Meu marido, Ernest, nasceu judeu. Ele tambern se converteu na
ultima noite. Agora ele sabe que Jesus e 0 Messias" "Amem ... Amem!",
os gritos foram duas vezes mais longos.
Aquelas novas se espalharam rapidamente na comunidade. Todos os jovens de nossa igreja comecaram a visitar a igreja de Bonna
Bella: Art Winn, Ann Perry, L. J. McEwen e eu, alem de outros 20
membros de nossa igreja.
Quando
do para

0

0

rev. Brian Nicholson escreveu urn projeto de doutora-

Serninario Teologico Reformado, observou que 19 jovens

da igreja presbiteriana de Eastern Heights se tornaram ministros em
tempo integral.' Urn deles havia sido salvo no avivamento de Bonna
Bella. Essa era apenas uma congregacao

representada naquela lista

de 60 jovens por quem os irrnaos Harding e 0 grupo de intercessores
matinais oraram.
NICHOLSON,

Brian. "History of Providence Presbyterian Church, Savannah

Georgia", urn projeto teologico do Serninario Reforrnado Teologico
(Jackson, Mississippi).
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Por volta da terceira ou quarta noite do avivamento, urn horn em
de meia-idade foi a frente para ser salvo. Apos

0

culto, todos os novos

convertidos se dirigiram ao publico e foram apresentados a todos.
o homem disse: "Voces nao precisam me apresentar, todos ja me conhecem; sou

0

carteiro da regiao" Ele disse que estava caminhando

pela Avenida LaRoacha em direcao

a igreja presbiteriana

quando sen-

tiu urn calor vindo do templo. Conforme passou pela igreja e seguiu
em frente,

0

calor diminuiu. Isso aconteceu todos os dias durante

0

avivamento de oracao.
Mais tarde, entendi que essa

e

uma atmosfera da presenya de

Deus. Voce pode entrar em uma igreja na qual Deus esta de fato trabalhando e sentir sua presen<;:a,da mesma maneira que pode sentir
uma atmosfera urnida antes de comecar a chover.

o carteiro

disse que se sentiu impulsionado a entrar na igreja a

fim de entender

0

que acontecia. Entao, deu

0

testemunho: "Fui bati-

zado em uma igreja batista quando era adolescente e desde entao me
tornei urn professor da escola dominical e diacono: mas nesta noite
foi como se eu nascesse de novo ... Aleluia. Estou salvo!': Outros presbiterianos deram gritos de "Ameml" e "Aleluial"
Em 25 de julho de 1950, recebi Cristo como meu Salvador. Mas
nao continuei minha jornada, acreditando ja estar salvo. Por uma
conviccao posterior acerca do pecado, contudo, fui obrigado a tomar
uma posicao, Ninguern foi

a frente

naquela noite. Bill Harding se di-

rigiu ate a mesa da santa ceia e disse: "Alguem esta querendo vir

a

frente e entregar seu coracao a Cristo, mas esta relutante"
Eu sabia que as palavras de Bill eram para mim. Ele disse: "Va
para casa e ajoelhe-se diante de sua cama, olhe para dentro de seu
coracao e diga: 'Jesus, entre em meu coracao e me salve' ':
Fiz aquela oracao por volta das 11 horas daquela noite e soube
instantaneamente
seria a mesma.

que estava nascendo de novo. Minha vida jamais

o
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Voce pode orar do mesmo jeito que aquele povo naquele salao
de garagem. Voce pode mudar

0

mundo mediante uma oracao como

a de Daniel. Talvez voce tenha feito urn voto de jejuar por uma resposta de oracao especifica, ou esteja reunido com outras pessoas buscando e exercendo a fe por urn objetivo cornunitario.
Deus ama a unidade, por isso Jesus disse a seus discipulos: "Eu
lhes envio a promessa de rneu Pai; mas fiquem na cidade ate serem revestidos do poder do alto" (Lucas 24.49). E 0 que eles fizeram? "Todos
eles se reuniam sernpre em oracao, com as mulheres, inclusive Maria,
a rnae de Jesus, e com os irrnaos dele" (Atos 1.14). Eles seguiram as
instrucoes do Senhor, e

0

Espirito Santo encheu cada urn no dia de

Pentecoste (v. Atos 2.1-4).
Observe

0

que aconteceu quando a igreja no livro de Atos se reu-

niu em oracao: "Depois de orarem, tremeu

0

lugar em que estavam

reunidos" (Atos 4.31). E novarnente em Atos 12.5: "Pedro, entao, ficou detido na prisao, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele"
Os rnesmos resultados podem acontecer quando voce separa urn
tempo especifico para orar e quando se reune com outros em oracao
para ver a gloria de Deus se manifestar. Quando muitos concordam no
jejum, Deus honra essa atitude de fe. "Tambem lhes digo que se dois
de voces concordarem na terra em qualquer assunto sobre

0

qual pedi-

rem, isso lhes sera feito por rneu Pai que esta nos ceus" (Mateus 18.19).
Meu periodo de oracao
Senhor, ajuda-me a juntar-me a outras pessoas para interceder
por um objetivo de ora~ii.o;da-me a gra~a que te peco agora.
Que eu possa fortalecer a Ie de outros, ao passo que eles,
de maneira reciproca, possam fortalecer a minha; ejuntos possamos
jejuar e interceder por nosso objetivo de ora~ii.o.

luntando-se a outros no jejum

Senhor, venho sozinho diante de ti, mesmo quando estiver
na presenca de outros, pedir pelo objetivo do jejum para
o qual estabeleci meu voto. Amem.

Minhas respostas de oracao

Para sugestoes de receitas, veja as paginas 217-231.
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o jejum

pode fortalecer sua fe e a aproximar de Deus,

ajudando-o a ser urn verdadeiro vencedor em Cristo.

o jejurn

Ii urn verdadeiro dorn dado aos cristiios

que desejam ter mais efeito em suas oracoes.
ELMER TOWNS

A

decisiio ou compromisso que voce faz ou assume com Deus, ao
iniciar

0

jejum,

e verdadeiramente

mais importante que

0

ali-

mento que escolhe deixar de comer ou qualquer outra atividade que
sacrifica para Deus.

o

jejum original de Daniel

e descrito

da seguinte maneira:

"Daniel, contudo, decidiu nao se tornar impuro com a comida e com
o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais perrnissao para se abster
deles" (Daniel l.B). A Almeida Revista e Atualizada diz: "Daniel resolveu'; enquanto a Almeida Revista e Corrigida traz: "Daniel assentou
[no seu coracao

l': Todos

esses sinonimos apontam a mesma direcao

de mudanca de vida e mudanca de vontade. Seu jejum sed. mais efetivo
se voce assumir urn compromisso de mudanca de estilo de vida - que
no decorrer desta leitura chama de voto -, nada mais do que modificar

65

Compromisso diario durante a jejum

sua alimentacao e suas atividades enquanto voce intercede em oracao
por algum proposito.
Voce fez urn voto original para jejuar e orar por urn projeto

e necessario

de fe. Agora

fazer uma escolha diaria para continuar

seu jejum.
Lembre-se sempre de que
personalidade:

e uma

escolha que envolve toda a sua

seu intelecto, suas ernocoes e seus desejos. Ainda

que voce conheca sua mente, ha urn porern:
proprio nao

e suficiente

0

conhecimento

por si

para mudar a sua vida, tampouco para que

voce consiga atingir suas metas de oracao. Voce pode simplesmente agitar suas ernocoes nesse jejum, mas a mera empolgacao muda
apenas a superficie dos acontecimentos.

au seja, voce pode mudar

algo - enquanto houver ernpolgacao -, mas
"longos" propositosi

0

que dizer sobre os

Sua vida sera verdadeiramente

transformada

quando voce tomar uma decisao baseada em seu conhecimento,

e

tarribern quando suas ernocoes forern Iiter alrnente irnp actadas por

urn proposito de oracao.

Voce ruio tern

0 poder

de obedecer, enquanto

nao fizer a escolha de obedecer.

Aprendi sobre

0

poder da escolha com meu professor da escola

dominical, enquanto crescia na Igreja Presbiteriana de Eastern Heights,
em Savannah, Georgia. Meu professor, Jimmy Breland, saturava nossa
mente com a Biblia. Memorizavamos e repetiamos urn versiculo biblico todos os domingos, alem de memorizar

0

Catecismo de Westminster

para criancas (urn sumario de teologia basica), Parecia que eu havia

aprendido todas as listas da Biblia: os 12 discipulos, as 12 tribos de Israel,
os 7 dias da Criacao, as 10 pragas do Egito, os 22 reis de Iuda, dentre
varies outros agrupamentos.

o
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Depois disso, Jimmy Breland contava historias que mexiam com
nossas emocoes, outras que nos faziam rir e chorar, e algumas que me
assustavam bastante com respeito ao pecado e ao inferno. Mas mexer
com minhas ernocoes nao mudaria minha vida.
Depois de contar a historia de como Iaco havia desobedecido a
seus pais, Jimmy nos orientou: "Levantern a mao direita e repitam
comigo ..:'; fiz como ele pedia, repetindo:
Eu prometo ...
obedecer sempre a minha miie;
entao, me ajuda, Senhor.
Enquanto abaixava a mao, eu me perguntava: 0 que acabei de
prometer? Eu realmente tinha muita dificuldade em obedecer, como
a maioria dos garotos menores. Entao, examinei meu coracao, perguntando a mim mesmo: Eu obedeceria a minha mae, nao importa 0
motivo? Sempre?
Nas sucessivas aulas dominicais de Jimmy Breland, levantei a
mao direita e prometi nao roubar no mercado, nao mentir, nao fumar, nao beber cerveja ... e muitas outras coisas.
Jimmy Breland foi

0

professor mais influente em toda a minha

vida, pois preencheu minha mente com as Escrituras, balancou minhas ernocoes com historias que me fizeram levantar a mao direita e
praticar

0

correto como promessa a Deus.

Quando eu tinha uns 10 anos de idade, sai para urn mercadinho
de esquina a cerca de uma quadra de casa. Entao, minha mao tocou
urna caixa de Milk Way abaixo da caixa registradora. Urn pensarnento atravessou minha mente: Eu poderia ter roubado aquele docinho, e
a senhora que esta no caixa jamais me teria visto [aze-lo.
Naquela noite deitei na cama pensando em roubar a guloseima
Milk Way. Isso

e profundamente

tentador para quem

e pobre

como
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minha familia era na epoca, Raramente tinhamos dinheiro para barrinhas doces.
No dia seguinte decidi tirar a prova. Peguei urn Milk Way quando a mocra nao estava olhando. Segurei aquela barrinha de chocolate
com recheio nougat como urn prernio, e minhas maos pareciam as
de urn beberrao que segura urn copo de uisque. No entanto, coloquei
a barrinha de volta e me dirigi para fora do mercadinho sem roubar
nada, pensando: Eu posso Jazer isso.
No domingo seguinte, Jimmy Breland ensinou uma licao sobre
roubar e casualmente falou: "Nao quero nenhum de voces roubando
Milk Ways nos mercadinhos".
Quem the contara...? Imediatamente entrei em panico, como se
estivesse sido pego logo apos cometer 0 crime. Logo me veio 0 pensamento: Niio contei nada disso a ninguem. Como ele soube? Entao,
conclui: Deus contou a ele.

Mesmo com a mente de urn garoto de 10 anos de idade, eu tinha uma consciencia de Deus que me trouxe enorme culpa. Percebi
que Deus conhecia ate as intencoes mais profundas de nosso coracao.
E assim Jimmy Breland nos fez erguer as maos e dizer:
Euprometo ...
[amais roubarei...
de um mercadinho ...;
entao, me ajuda, Senhor.
Sem que Jimmy Breland e os outros alunos soubessem, adicionei

a promessa

urn Nunca roubarei um Milk Way. Tambern firmei urn

compromisso em meu coracao, tal como Daniel

0

fizera.

Hi cinco elementos que voce deve considerar para comprometer-se com Deus durante esse jejum. Se voce ainda nao
entregar a Deus os cinco seguintes bens:

0

fez, deveria

o JEJUM
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Tempo
Templo
Talento
Testemunho
Tesouro
Primeiro, voce deve prometer seu tempo de jejum a Deus. Prometa comecar e terminar de acordo com

0

limite de tempo que voce

definiu em sua lista. Se 0 jejum for em grupo, cumpra
quanta

0

jejum tanto

restante do grupo. Senhor, prometo abster-me de alimentos e

das atividades relacionadas por todo

o

0

segundo aspecto do jejum

0

periodo de jejum.

e a respeito

de seu templo. Voce

precis a comprometer-se a se alimentar de comida saudavel durante

0

jejum. Voce deve realmente submeter a saude seu corpo, que e templo de Deus. Senhor, entrego 0 meu corpo a ti. Deixaret de comer ou
beber algo que seria extremamente prejudicial a meu corpo. Ficarei
longe do alcool, das drogas e da glutonaria.
A terceira parte de sua vida envolve seus talentos. Nesse jejum,
equivale a oferecer suas habilidades de oracao. Devemos ir alern de
tudo

0

que voce conhecia antigamente a respeito de orar a Deus. Voce

deve orar de varias maneiras e em varies mementos.' Senhor, prometo
manter meus momentos de ora~iio durante esse jejum. Ensina-me a
orar efetivamente e ajuda-me a aprender a intimidade de tua presenca.

o

quarto aspecto do seu compromisso

e 0 testemunho.

Aqueles

que se reuniram a voce durante seu proposito de oracao estarao dispostos a dar ajuda. Voce pode ser urn encorajamento

para eles, ao

passo que eles tambern serao urn encorajamento para voce. Seja forte
por todos os seus amigos que
Para aprender

0

estao apoiando. Senhor, preenche

varias formas de oracao, leia How to Pray When You Don't

Know What to Say, de Elmer Towns, Regal Books, Ventura, California, 2006.
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minha vida com tua presenra. Ajuda-me a manter meu jejum ate 0final.
Usa meu jejum como testemunho para encorajar os outros. E que eles
possam ver Cristo em mim.
A quinta area e seu tesouro, ou seu dinheiro. Obviamente, voce
esta dando dizimos e ofertas a Deus, em geral a sua propria igreja.
Se nao esta, lembre-se do desafio de Deus:

«

'Tragam

0

dizimo todo ao

deposito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me

a prova,

diz

0 SENHOR

dos Exercitos, 'e vejam se nao vou abrir as

comportas dos ceus e derramar sobre voces tantas bencaos que nem
terao onde guarda-las'" (Malaquias 3.10). Lembre-se de, quando voce
consagra todo

0

seu dinheiro a Deus, ele permite que voce use 90%

para suas necessidades. Os 10% sac usados no service do Senhor.

Senhor, entrego todos os meus tesouros a ti. Usa-os em teu serviro.

A medida que prosseguir no jejum, voce enfrentara muitas
tentacoes para desistir. Lembre-se: sair do jejum

e uma

decisao da

mesma forma que comecar tambern foi uma decisao. De qualquer
maneira, considere que a grandeza de sua decisao de iniciar

0

je-

jum compensara qualquer tentacao de desistir. Ha muito a perder
por parar, e tudo a ganhar se voce continuar ate
nunca sabera ao certo se Deus

0

0

fim. Porque voce

abencoou em toda a plenitude se

desistir antes do tempo. E nunca conhecera a alegria de urn trabalho
benfeito se nao se mantiver firme ate

0

fim.

Men periodo de oracao
Senhor, propus em meu coraftio interceder por um objetivo
de orafao; nao desistirei.
Senhor, nao me renderei a meu apetite para quebrar
meu

jejum.

Serei Jorte ate

0

0 fim.

Senhor, preciso de tua forca para me Jortalecer. Ajuda-me

a realizar,

pois "tudo posso naquele que me Jortalece" (Filipenses 4.13). Amem.
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Orando e jejuando
por urn objetivo
o jejum

desapareceu quase completamente da vida das pessoas hoje em dia.

Jesus condenou a maneira errada de jejuar, mas nunca mencionou que

0

jejum deveria ser eliminado da vida cotidiana. Fariamos bem em pratica-lo
de maneira pessoal, segundo nossas necessidades.
WILLIAM

V

BARCLAY

oce esta participando do jejum por estar orando por urn objetivo pessoal? Nesse caso, voce nao e

par urn objetivo. Muitos tern feito

0

0

primeiro que jejua e ora

mesmo. Analisemos a historia de

Esdras, que jejuou e orou por urn problema particular. Vamos aprender com ele alguns principios uteis para que nosso jejum obtenha
melhores resultados.
Enquanto escrevo este capitulo, jejuo e oro pedindo a Deus que
me conduza. Nao jantei na noite anterior e tambern nao tomei cafe
da rnanha nem almocei hoje. Estou trocando meu tempo de refeicao
pela oracao por este projeto.

o

livro de Esdras nos fala de como os judeus retornaram

a terra

prometida apos passar setenta anos de cativeiro. Deus usou Nabucodon osor, rei da Babilonia, para punir

0

povo de Deus, primeiro por
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causa da idolatria dos israelitas, mas tambern por outros pecados que
OS

levaram ao cativeiro. Nabucodonosor destruiu Jerusalem e levou a

maioria dos judeus para a Babilonia,
Quase cern anos mais tarde, as nacoes da Media-Persia derrotaram Babilonia, e

0

rei Ciro da Persia promulgou urn decreto para os

judeus retornarem a sua terra natal e reconstruir seu templo. Zorobabel
liderou a primeira leva de refugiados que retornou e iniciou

0

tra-

balho do templo. As nacoes vizinhas causaram problemas durante
o retorno, e a reconstrucao,

embora vagarosa, conseguiu ser finali-

zada em 515 a.c.
Esdras, entao, enfrentou urn problema que parecia insuperavel.

o deserto

era povoado por varias caravanas e tribos nomades, muitas

delas eram formadas por gangues de assalt antes que atacavam outras
caravanas a fim de roubar seus tesouros. Esdras confessa: "Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos
inimigos na estrada" (Esdras 8.22).
Esta cena lembra os trens americanos que precisavam de protecao
da cavalaria ao cruzar
decidiu enfrentar

0

0

territorio dos indios no seculo XIX. Mas Esdras

problema declarando: "Pois the tinhamos dito:

'A mao bondosa de nosso Deus esta sobre todos os que
o seu poder e a sua ira sao contra todos os que

0

0

buscam, mas

abandonam' " (Esdras

8.22). Isso fez nascer em Esdras a necessidade de jejuar por seguranc;a.

Esdras liderava aproximadamente

4 mil pessoas no retorno

a

terra natal. Aqueles judeus haviam deixado seus parentes e amigos
em troca de uma quanti a em dinheiro ou bens a fim de reconstruir
o templo. Era uma grande oferta: "Pesei e entreguei-lhes vinte e dois
mil e setecentos e cinquenta quilos de prata, tres toneladas e meia de
utensilios de prata, tres toneladas e meia de ouro, vinte tigelas de ouro
pesando oito quilos e meio, e dois utensilios finos de bronze polido,
tao valiosos como se fossem de ouro" (Esdras 8.26,27).
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o que voce faria se deparasse

com tal ameacai Nao era urn pro-

blema individual, mas envolvia toda uma nacao. Alern disso, a casa de
Deus estava em risco. Lembre-se: urn problema pessoal exige urn jejum
pessoal; urn problema familiar exige urn jejum familiar; e urn problema nacional exige urn jejum nacional.
Que proporcao do jejum voce esta fazendo? A obra de Deus esta
em risco? 0 crescimento espiritual esta em jogo? Deus sera honrado
com tal proposito?
Principios para jejuar por urn objetivo
Passol: Descubra outros que jejuarao pelo mesmo objetivo. Em
gera!, quando nos engajarnos em urn jejum, ja ternos urn objetivo
em vista. Assim, a primeira coisa a fazer

e descobrir

aqueles que

tambern estao buscando urn objetivo semelhante. Voce deve jejuar
e orar com outros.
Passo

2: Compartilhe

juando por determinado
e se envolvam com

0

0

problema.

problema,

Se essas pessoas estiverern je-

e preciso

que saibam a respeito

objetivo. Esdras disse: "Ali, junto ao canal de

Aava, prodamei jejum para que nos humilhassernos diante do nosso
Deus e the pedissernos uma viagem segura para nos e nossos filhos,
com todos os nossos bens" (Esdras 8.21). Eles jejuararn porque tinham uma razao legitima para temer. Quanto rnaior
pessoas que sentem

0

mesrno problema, maior sera

0

0

numero de

numero de pes-

soas jejuando pelo mesmo motivo.
Passo 3: lejue com seriedade. Esdras comunicou a seriedade do
problema ao povo. Entao, ao entenderem

0

perigo, eles desejararn je-

juar e orar por protecao. Esdras os desafiou "para que nos humilhassemos diante do nosso Deus" (Esdras 8.21) 0 verbo "humilhar-nos"
nesse versiculo contern a ideia de angustia, tristeza, arrependirnento.
Quando os israelitas jejuavam, em geral estavam passando por algurna
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ameaca muito grande, uma tragedia natural ou uma peste. Portanto,
jejuar para eles nao era uma carga, mas urn alivio.

Jejuar produz

lntrospeccao espiritual
Autoexame espiritual
Confissao espiritual
lntercessiio espiritual

Pas so 4: lejue antes de tentar solucionar a questiio. Normalmente esperamos urn problema se formar e entao lutamos com todas as
forcas para sair desse problema de qualquer maneira. Emprestamos
dinheiro, pedimos que amigos nos ajudern, trabalhamos alern do horario, cortamos despesas. Se nada disso resolve, entao oramos acerca
do problema. Finalmente, quando a oracao parece nao funcionar, e ai
que jejuamos, elevando a oracao a urn patamar mais alto.
Iejuar nao deve ser a ultima coisa a ser tentada, ja em desespero.
Naol Devemos orar sobre urn problema antes mesmo que ele se torne urn grande problema. Necessitamos de alguns
Esdras fez algo antes mesmo de tentar resolver

0

jejuns

defensivos.

problema: "Eu os reu-

ni junto ao canal que corre para Aava e acampamos ali por tres dias.
Quando passei em revista

0

povo e os sacerdotes, nao encontrei ne-

nhum levita" (Esdras 8.15). Note algumas coisas que Esdras nao fez:
Ele nao jejuou enquanto viajava.
Ele nao jejuou sozinho antes de reunir
Ele nao tentou resolver

0

0

povo.

problema antes de jejuar.

Tudo isso sugere que voce precisa reconhecer a natureza espiritual
do problema antes de tentar resolve-lo. De fato, devemos desenvolver

75

Orando e jejuando por urn objetivo

uma "mentalidade do jejum",

0

que significa desenvolver uma atitude

de dependencia de Deus para todas as ocasioes em que nao estivermos jejuando.
Passo 5: Iejue par urn alvo claro. Urn novo movimento chama-

do "caminhando e orando" esta sendo desenvolvido entre os cristaos
modernos. E orar por urn alvo claro. Signifies orar mais seriamente
ao pensar ou antever uma solucao em sua mente.

Quando voce estd em uma situa~iio de
necessidade, ora com mais intensidade.

Na verdade, essa e uma pratica observada nas Escrituras. Deus ordenou que Abraao orasse em seu caminho rumo
ele -

0

a terra

prometida que

Senhor Deus - de fato the daria (v. Genesis 13.17). Tambem a

Josue foi ordenado caminhar em torno da cidade por sete dias e, entao,
mais sete vezes no setimo dia. 0 mesmo Josue tambern recebeu ordens
para visitar a terra que estava prestes a ser conquistada (v. Josue 1.3-9).
Esdras levou

0

povo a encarar frente a frente seus problemas,

ou seja, as margens do rio Aava, antes que eles se Iancassern pelo
deserto. Talvez apos depararem com

0

deserto por tres dias,

0

povo

seria bem mais desafiado ao jejum e a oracao. "Perto do canal do Aava,
proclamei urn jejum, pois era hora de demonstrar humildade diante
do nosso Deus e de orar por sua orientacao e protecao na viagern"
(Esdras 8.2l).
Pas so 6: lejue e ore por direcionarnento.
tes de enfrentar

0

Os israelitas jejuaram an-

problema, quando poderiam pensar e planejar por

si mesmos de forma mais racional. Mas, no meio do problema, nos
em geral nao conseguimos pensar de maneira acurada ou inteligente.
Se voce puder subdividir urn grande problema em diferentes
questoes, provavelmente podera resolver os pequenos problemas de

o
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maneira mais facil e agil. Portanto, faca isso antes que urn problema

0

cerque ou voce se encontre afogado no mar Vermelho.
Antes que

0

solucao final para

problema alcance voce, ore nao apenas por uma
0

problema, mas tambem pelo direcionamento

de

Deus em meio a cada passo para solucionar os pequenos problemas
no caminho. Esdras poderia ter tornado muitas rot as a caminho de
Jerusalem; da mesma maneira, ha mais de urn caminho para resolver seus problemas. Provavelmente, algumas estradas eram bem
mais movimentadas

que outras; algumas eram mais usadas por sol-

dados ou pequenas tribos que poderiam

ajudar na defesa contra

os ladroes, como resultado, algumas rotas eram mais seguras que
outras. Esdras clamou por urn jejum (v. Esdras 8.21). A Biblia ensina que a soberania de Deus nos direciona em nossos caminhos,
mas devemos usar nosso born senso ao longo do caminho. "Em seu
coracao 0 homem planeja 0 seu caminho, mas 0 Senhor determina
os seus passos!" (Proverbios 16.9).
Portanto,

0

que Esdras poderia conseguir em seu empreendi-

mento no jejum? "Por isso jejuamos e suplicamos essa

bencao ao

nosso Deus, e ele nos atendeu" (Esdras 8.23).
Pas so 7: Use

0

bom senso. Esdras levava uma tremenda quantia

em dinheiro para Jerusalem. Mas

0

ten cia aos que

na viagem. Era dinheiro de Deus.

0

acompanhavam

dinheiro nao era dele, nem per-

Assim, Esdras usou de estulticia. Dividiu

0

dinheiro entre os viajan-

tes, de maneira que cada urn levou determinada quantia. Caso fossem
atacados, Esdras raciocinou, ao menos aqueles que conseguissem escapar poderiam levar

0

dinheiro de Deus ate Jerusalem.

e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensilios que
rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo

0

0

Israel ali presente tinham

do ado para a casa de nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes vinte e do is
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mil e setecentose cinquenta quilos de prata, tres toneladas e meia de
utensiliosde prata, tres toneladas e meia de ouro, vinte tigelasde ouro
pesando oito quilos e rneio, e dois utensilios finos de bronze polido,
tao valiosos como se fossem de ouro. (Esdras 8.25-27)
Esdras encarregou

aqueles com

0

dinheiro

de Deus: "Tanto

voces como estes utensilios estao consagrados ao Senhor" (Esdras
8.28). Lembrou-os de que

0

dinheiro pertencia ao Senhor, e foi as-

sim que eles agiram.

o

born senso de Esdras apelou

transportavam

0

a responsabilidade

daqueles que

dinheiro de Deus. E facil para quem lida com

0

di-

nheiro de Deus usa-lo de forma erronea, ou usa-lo para seus proprios
propositos ou ate mesmo em causa propria (0 roubo e algo que comec;:ano coracao, nao nos dedos). Quando

0

povo chegou a Jerusalem,

0

dinheiro foi conferido: "Tudo foi contado e pesado, e 0 peso total foi
registrado naquela mesma hora" (Esdras 8.34).

o fato de Esdras

ser urn homem espiritual nao que ria dizer que

fosse ingenue. Uma caixa registradora faz que os empregados sejam
honestos. Dois ou mais contadores de ofertas da igreja faz que as
pessoas tenham confianca neles e, por fim, em Deus. 0 que de fato
aconteceu a Esdras e ao povo? "Por isso jejuamos e suplicamos essa
bencao ao nosso Deus, e ele nos atendeu" (Esdras 8.23).
Meu perfodo de oracao
Senhor, jejuarei por objetivos grandes antes de tentar realiza-los.
Senhor, quero examinar todos asfatos e ten tar entender

0 problema.

Entiio, pedirei que tu me des entendimento para resolver meus problemas.
Senhor, quero aprender a transformar as grandes
problemas em pequenos problemas.
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Senhor, amarei todas as pessoas; mas, quando

0

assunto Jor dinheiro,

quero Jazer delas pessoas responsaveis, pois desejo que sejam honestas.
Senhor; vou jejuar e regozijar-me em tua bondade quando meu jejum acabar
e eu Jor honrado pelo Jato de teres respondido a minha oratrao.Amem.

Minhas respostas de oracao

Para sugestoes de receitas, veja as paginas 217-231.

Beneficios do jejum
prolongado
Naquela ocasiiio eu, Daniel, passei tres semanas chorando.
Niio comi nada saboroso; carne e vinho nem provei; e niio usei
nenhuma essencia aromatica, ate se passarem as tres seman as.
DANIEL

10.2,3

or quanta tempo voce deve jejuar? Alguns jejuam por urn dia;

P

outros, por dez dias; alguns, por vinte e urn dias; e outros poucos,

por quarenta dias.
Eu jejuo regularmente, na sequencia de jejum do Antigo Testamento, isto e, do anoitecer de urn dia ate

0

anoitecer do dia poste-

rior. Esse periodo e chamado de jejum do Yom Kippur, para todos
os judeus ordenados a cumpri-Io: "No dia 10 do setimo mes, tanto
o natural quanta

0

estrangeiro residente farao urn jejum solene e se

absterao de to do trabalho" (Levitico 16.29, A Mensagem'Y. Os judeus receberam essa orientacao diretamente de Deus,

0

rou na Criacao: "Passararn-se a tarde e a manha: esse foi

qual decla0

primeiro

dia" (Genesis 1.5).
A Mensagem: Biblia em Linguagem

Contemporanea,

Sao Paulo: Vida, 2011.
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Geralrnente, quanta rnais terrivel e 0 problema, rnaior e 0 tempo
que dedico ao jejurn. Quando enfrento urna necessidade rnuito grande, jejuo rnais do que urn dia. Meu jejurn de urn dia e apenas para
aprofundar rninha intirnidade com Deus.

o jejurn

segundo Daniel e feito em geral em dez ou vinte e urn

dias. Em arnbas as ocasioes, Daniel enfrentou urn grande desafio e
reagiu com urn grande cornprornisso de oracao.
No primeiro jejum, Daniel desafiou urn oficial babilonico superior: "Peco-lhe que faca uma experiencia com os seus servos durante
dez dias: Nao nos de nada alem de vegetais para comer e agua para
beber" (Daniel1.l2).
Daniel descreve rnais tarde (provavelrnente por volta de seus 90
anos) urn jejum de vinte e urn dias: "Naquela ocasiao eu, Daniel, passei tres semanas chorando. Nao corni nada saboroso; carne e vinho
nern provei; e nao usei nenhurna essencia aromatica, ate se passarern
as tres semanas" (Daniel 10.2,3).
Ao que tudo indica, na prirneira vez em que Daniel jejuou durante dez dias,

0

tempo foi deterrninado

parece refletir urn periodo dedicado
de Deus por deterrninada

por ele. 0 segundo jejum

a oracao,

humilhacao e busca

resposta. Urn anjo foi enviado a Daniel

no 21 dia, dizendo: "Nao tenha rnedo, Daniel. Desde
Q

dia em que voce decidiu buscar entendirnento

0

primeiro

e humilhar-se diante

do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a
elas" (Daniel 10.12).
Provavelrnente voce jejuara com urn grupo de sua igreja ou de
qualquer outra organizacao. Alguern deve definir

0

tempo do jejum,

ou por dez dias ou por vinte e urn dias. (Deus nao medira

0

sucesso

de seu jejurn de acordo com a quantidade de dias. Deus olha para a
qualidade do tempo que voce passa na presen<;:adele e, entao,
cornpensa pela natureza bfblica de sua intercessao.)

0

re-
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Seja qual for

0

tempo de seu jejum, cumpra-o com born grado

e em submissao a sua lideranca espiritual (v. Hebreus 13.17). Nunca
murmure acerca da duracao de qualquer outro aspecto para
o seu grupo estiver praticando
[orcas

0

0

qual

jejum. Senhor, jejuarei com todas as

ate 0 fim.
Os beneficios de urn jejum prolongado

Em primeiro lugar, quero perguntar quao serio

e 0 alvo do jejum

pelo qual voce esta orando. Caso seja algo de extrema importancia,
obviamente voce desejara investir
a fim de se certificar de que Deus

0
0

maior tempo possivel na oracao,
escuta e

0

ouve. Algumas vezes

Deus nao responde a uma oracao soprada em desespero, naqueles
momentos em que tentamos forca-lo a cumprir nossa agenda.
Sim, Jesus ouviu as oracoes desesperadas de Pedro, quando

0

discipulo afundava sob as ondas tempestuosas. A oracao de Pedro
por auxilio estava carregada de desespero, pois se tratava de uma
arneaca de morte. Obviamente, uma oracao feita de forma apressada tern seu efeito, mas provavelmente precisamos orar por urn tempo maior quando os problemas sao mais intensos. Por que? Porque
alguns problemas levam urn tempo bem maior para serem resolvidos. Entao, pergunte a si mesmo: Qual a gravidade deste problema?
Caso seja tao serio e imperativo, comprometa-se
de vinte e urn ou de dez dias e determine-se
misso ate

0

com urn periodo

a levar esse compro-

fim.

Em segundo lugar, sua oracao crescera em intensidade con forme
o tempo de jejum se desenrola. Voce desenvolvera mais sua fe com

0

passar do tempo. [ejuar por dez ou vinte e urn dias sera como correr em uma maratona; quanta mais perto voce estiver da linha de
chegada, mais sua adrenalina fluira e servira de propulsao para voce
finalizar a corrida.
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Con forme voce avan<;:ano jejum, provavelmente se mantera com
os outros desde

0

inicio. Geralmente, tendemos a esmorecer urn pou-

co no meio do jejum, mas, quando os ultimos dias chegam, aumenta
a intensidade das oracoes. Talvez isso ocorra pelo dinheiro que comeca a aparecer, ou uma pessoa doente que comeca a ser curada,
ou qualquer outro progresso que comeca a ser notado para

0

alvo

proposto. Como em qualquer sucesso, voce corneca a motivar-se para
orar de forma mais profunda ou com mais intensidade em direcao ao
final de seu jejum.
As vezes, porern, ha pouco ou nenhum progresso em direcao ao
objetivo do jejum. Nessa hora e que alguns ficam desencorajados e desistem. Se nada acontece, alguns perdem a intensidade da oracao. A natureza humana e assim mesmo; alguns necessitam de estimulo para se
manter em oracao ou mesmo para continuar no jejum ate 0 fim.
Lembre-se, porern, de que voce nao fez um voto para urn grupo
ou para uma igreja. Seu voto de fe para com
Voce nao acha que Deus conhecia

0

0

jejum foi feito a Deus.

sucesso do projeto antes mesmo

de voce fazer seu pedido? Portanto, jejue ate

0

final de seu compro-

misso firmado com Deus.
E ainda ha outro fator: seja franco consigo mesmo. Se voce se
comprometeu por dez ou por vinte e urn dias, deve isso a sua integridade, portanto mantenha sua palavra. Se voce desistir tao facilmente, sua autopercepcao estara comprometida e sua autodeterrninacao
acabara enfraquecida. Voce talvez nao consiga manter sua palavra em
outras promessas que nada tenham a ver com

0

jejum.

Ha uma terceira razao que faz voce separar urn longo tempo para
jejuar.

E preciso

tempo para que a fe cresca. Quanto mais voce ora a

respeito de urn objetivo, mais afiada se torna sua Fe.
Olhe para Abraao! Quando Deus

0

chamou pela primeira vez

e prometeu construir uma nacao por meio de seus filhos, a Biblia

0
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descreve como aquele que nao enfraqueceu na
nao foi ate

0

fe (Romanos 4.19). Ele

Egito e ate permitiu que sua esposa fosse levada para a

corte do Fara6? Nao cometeu

0

erro de se comprometer com Hagar,

uma concubina egipcia?
Deus, porem, pacientemente

fortaleceu a fe de Abraao de ma-

neira que ele creu que Deus poderia fazer aquilo que havia prometido. "Sern se enfraquecer

na fe, Abraao reconheceu que

0

seu

corpo ja estava sem vitalidade, pois ja contava cerca de cern an os de
idade, e que tambern

0

ventre de Sara ja estava sem vigor" (Rorna-

nos 4.19,20).
Talvez voce tenha fraqueza de fe ao iniciar seu jejum. Mas conforme prossegue - dia ap6s dia -,

percebera que sua fe estara sendo

fortalecida conforme voce aprende a orar de maneira mais intensa.
Em outra passagem, Paulo lembra que nossa fe deve mover-se
de urn patamar a outro mais alto: "Porque no evangelho e revelada a
justica de Deus, uma justica que do prindpio

ao fim

e pela

fe, como

esta escrito: '0 justa vivera pela fe' " (Romanos 1.17).
Assim, por que jejuar por dez dias, ou ate por vinte e urn dias?
Voce provavelmente iniciara seu jejum com uma fe bem imatura. Talvez tudo

0

e seu Pai e

que voce saiba com certeza e que Jesus
0

Espirito Santo e quem

0

0

salvou, que Deus

conduz. Mas voce pode crescer

a ponto de tornar-se urn profundo intercessor, conhecendo bem mais
intimamente Deus

a medida

que jejua e ora. Voce pode crescer "de fe

em fe" no jejum. Talvez leve os vinte e urn dias ate que voce obtenha
uma fe a ponto de orar intensamente.
Caso sua fe seja fraca (v. Romanos 14.1), comece a orar todos
os dias, como aquele pai que nao tinha muita fe para curar seu filho,
mas queria ver seu filho curado. Ele orou: "Imediatamente

0

pai do

menino exclamou: 'Creio, ajuda-rne a veneer a minha incredulidade!' "
(Marcos 9.24).

84

o

JEJUM

SEGUNDO

DANIEL

Uma quarta razao para jejuar por urn tempo bem longo e que
o objetivo do jejum pode ganhar amplitude em sua mente. Caso 0
objetivo tenha sido estabelecido por outra pessoa, 0 peso sobre voce
nao e tao grande quanta

e sobre

0

lider de seu grupo, ou sobre seu

pastor. Talvez voce esteja jejuando por urn novo santuario para a igreja ou por um projeto evangelistico, ou por qualquer outro objetivo.
Quando outras pessoas estabelecem um objetivo, nao

e tao profundo

como quando voce esta jejuando e orando por algo para si mesmo especialmente quando se trata de seu ministerio pessoal.
Assim, urn tempo mais prolongado de jejum e oracao po de contribuir para que 0 objetivo se firme em seu coracao. Voce provavelmente sentira urn peso crescente conforme avanca no jejum. Pode
levar urn tempo ate Deus falar em seu coracao e mostrar a voce a
importancia do objetivo.
Quanto mais tempo voce orar pelo objetivo proposto,

mais cla-

ramente vera quanta Deus usara seu alvo para expandir seu Reino e
glorificar a si mesmo.
Mantenha seus olhos abertos conforme voce ora sobre seu objetivo. Se possivel, va ate

0

local e caminhe na area pela qual voce esta

orando. Eu chama isso de oracao geognifica. Deus pode usar as circunstancias do local de seu objetivo de fe para intensificar a urgencia
de sua oracao.
Ha outra coisa que a oracao geografica faz por voce. Ela reaviva
sua mem6ria de curto prazo. Muitas lernbrancas vem
oramos no local para

0

a ton a quando

qual estamos fazendo uma peticao, Voce pode

ter sido salvo no altar de oracao, ou Deus pode ter redirecionado sua
vida naquele Iugar.

o quinto

beneficio de urn jejum prolongado

e que, em geral, leva

tempo para voce detectar pecado em sua vida e lidar com isso por
intermedio do sangue de Cristo. Talvez haja pecados escondidos em seu
coracao, ou voce pode estar cego para urn pecado relativamente 6bvio.
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Lernbre-se: "Se eu acalentasse

0

pecado no coracao,

0

Senhor nao me

ouviria" (Salmos 66.18). Em razao do fato de que em geral justificamos nossos pecados, nao vemos oculto em nosso coracao

0

pecado

que prejudica nossas respostas de oracao,
Se voce verdadeiramente

busca a presen<;:a de Deus, observe:

"Sabemos que Deus nao ouve pecadores, mas ouve

0

homem que

0

teme e pratica a sua vontade" (Ioao 9.31} e "Mas as suas maldades
separaram voces do seu Deus; os seus pecados esconderam de voces
o rosto dele, e por isso ele nao os ouvira" (Isaias 59.2).
Lembre-se de que urn inimigo se opoe a voce. Satanas nao quer
que voce obtenha respostas as oracoes. Ele nao quer que voce sinta
prazer na intimidade com Deus. Satanas

0

cega para voce pecar de

tal maneira que voce nao se arrependa mais por acoes pecaminosas.
Ele usa urna cegueira satanica a fun de
desta era cegou

0

entendimento

0

manter em sua prisao: "0 deus

dos descrentes, para que nao ve-

jam a luz do evangelho da g16ria de Cristo, que

e a imagem

de Deus"

(2Corintios 4.4).
Por isso voce precisa orar com Davi: "Sonda-rne, 6 Deus, e conhece

0

meu coracao: prova-me, e conhece as minhas inquietacoes. Ve se

em minha conduta algo te ofen de, e dirige-rne pelo caminho eterno"
(Salmos 139.23,24). Pode levar urn tempo para Deus revelar a voce algum pecado escondido que bloqueia as bencaos dele sobre a sua vida.
Voce pode ter certeza de que, se pedir a Deus para mostrar urn pecado, ele assim

0

fad: "Portanto, nao tenham medo deles. Nao ha nada

escondido que nao venha a ser revelado, nem oculto que nao venha a se
tornar conhecido" (Mateus 10.26). No entanto, nao fique tao impaciente
se Deus nao responder a sua oracao na primeira vez em que voce fizer 0
jejum. Pode levar todos os dez dias ou talvez os vinte e urn dias.
Por fim, a sexta razao para que voce faca urn jejum mais longo

e

que buscar e alcancar Deus leva certo tempo. Quando voce procura

o JEJUM
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perdeu e precisa reencontra-lo. A procura sugere urn

desejo profundo de nossa parte.
As vezes Deus n300se faz perceber de forma t300instant an ea.

o salmista

em determinado momenta exclama: "Por que escondes 0

teu rosto?" (Salmos 44.24). Talvez Deus se esconda para ver se voce
quer realmente descobri-lo.
Meu periodo de oracao
Senhor, abre meus olhos espirituais ao longo deste jejum,
de maneira que, ao jinaliza-lo, eu possa estar conhecendo
bem melhor a ti do que quando

0

iniciei.

Senhor, assim como me prostro em tua presenca, revela-me qualquer pecado
escondido que eu tenha em meu coracao,

0

qual pode impedir minha orar;iio.

Senhor, da-me urn corar;iio resoluto para orar
continuamente

e com sinceridade e fe.

Senhor, ajuda-me a niio desistir de meu voto ate
o final deste jejum. Amem.

Minhas respostas de oracao

Para sugestoes de receitas, veja as paginas 217 -231.

Dizendo nao em oracao
o jejum e a mais poderosa

de todas as disciplinas cristas.

Por meio de jejum e ora~i'io 0 Espirito Santo pode transformar sua
vida. 0 jejum e a orafi'io tambem podem operar em grande escala.
Segundo as Escrituras, a experiencia pessoal e a observaciio, creio que,
quando

0 povo

de Deus jejua com um firme prop6sito biblico - procura

a face de Deus, ni'io sua mi'io -, com quebrantamento, arrependimento e
espirito contrito, Deus ouve do ceu e sara nossa vida, nossas igrejas, nossas
comunidades, nossa nafi'io e nosso mundo. 0 jejum e a orafi'io podem
trazer despertamento - uma mudanca de rumo em nossa nafi'io, nas
nafoes da terra e no cumprimento da Grande Comissao.
BILL BRIGHT

A

palavra "humilhar" esta vinculada ao jejurn em varias ocasioes.
A prirneira vez que

0

povo de Deus

esta registrada em Levitico 16.29: "Este

e conclarnado

e urn

a urn jejurn

decreto perpetuo para

voces: No decimo dia do setimo mes voces se humilharao e nao poderao realizar trabalho algurn, nern

0

natural da terra, nern

residente" A versao A Mensagem diz: "Este deve ser

0

0

estrangeiro

procedirnento

padrao entre voces, urna ordenacao perpetua. No dia 10 do setimo
mes, tanto

0

natural da terra quanta

jejurn solene e se absterao de todo

0

estrangeiro residente farao urn

0

trabalho" A Almeida Revista e

o
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Atualizada traduz da seguinte forma: "Isso vos sera por estatuto
perpetuo: no setimo mes, aos dez dias do mes, afligireis a vossa alma e
nenhuma obra fareis, nem

0

entre vas': 0 verbo "afligir"

natural nem

0

estrangeiro que peregrina

e constantemente

relacionado ao jejum

(v. Levitico 16.29,34; Numeros 29.7; Isaias 58.3,5).

o termo

"afligir" lexicalmente significa "causar desgraca, provo-

car angustia ou sofrimento"

1

Por isso, quando voce desiste de algo

prazeroso, sente desconforto ou angustia, Entao, por que jejuamos?
Nao

e porque

amamos a dor. Fazemos isso por uma razao espiritual,

a fim de orar mais fervorosamente por urn objetivo de fe. Quando nos
afligimos, nao praticamos atos masoquistas ou nos castigamos com
chicotes, nem punimos a carne para mante-la submissa a Deus.
Quando nos afligimos, dizemos nao

a carne

tra forma de expressarmos arrependimento.

pecaminosa.

E ou-

Afligir-nos expressa

0

desejo de livrar nossa vida das coisas pecaminosas. E uma forma de

lidarmos com

0

pecado.

Por que "afligir-nos"? Algumas vezes preferimos pecar a servir
a Deus. Preferimos pensar em nosso pecado a meditar em Deus. Por
isso devemos arrepender-nos

de nossas acoes. Alern disso, a palavra

"arrependimento" tambem significa "abandonar"
Por isso, quando jejuamos, oramos e nos afligimos, dizemos nao
a nossos pecados de forma antecipada e dizemos sim a Deus e a sua
vontade para nossa vida. Algumas vezes nos tornamos cegos com re-'
lacao a nosso pecado. Uma atitude errada se enraiza em nossa mente
e nao

e reconhecida

pelo qual

0

imediatamente como pecado. Esse

e

0

caminho

devorador entra em uma casa - sem ser notado.

Urn vizinho meu, cerca de quinze anos atras, descobriu que algumas cobras haviam rastejado por baixo dos muros de sua casa em
V. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/
Acesso em: 17 jul. 2009.

AFFLICT>,

s.v, "afflict".
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direcao ao sotao. Ele matou uma ou duas cobras usando armadilhas,
mas descobriu outras. Entao, teve de lidar com

0

problema. Mudou-

-se por quase uma semana, colocou uma tenda sobre a casa e envenenou as cobras (e muitos outros insetos). Tomou uma acao drastica
para resolver urn problema grave.

o pecado

oculto entra secretamente em nossa vida. Destroi nos-

sa caminhada em direcao a Deus e desgasta nosso carater cristae. Por
isso, quando nos "afligimos" por meio do jejum, temos a oportunidade de expor nosso pecado sem mascaras diante de Deus.
Tambern nos afligimos com coisas boas. Fizemos urn voto de nos
abster de certas coisas para

0

jejum. Talvez voce tenha desistido de

uma ou duas refeicoes urn dia. Talvez esteja comendo somente vegetais ou tenha abandonado

algumas outras praticas. Provavelmente,

as coisas que voce deixou de lado sao boas. Voce nao desistiu delas
porque sao pecaminosas; e provavelmente essas coisas boas nao tern
urn controle

pecan •.inoso

en>.sua vida.

Desse modo, por que desistimos das coisas boas? Nos nos "afligimes" tanto a ponto de por Deus em primeiro lugar em nossa vida.
Dizemos nao as coisas boas para dizer sim a coisas melhores ainda.
Tecnicamente, a palavra hebraica para jejum

e tsom, que significa

perda de apetite. Suponha que voce tenha atendido a urn telefonema
dizendo que sua esposa esta em uma sala de ernergencia no hospital.
Em sua pressa de ir para la, voce percebe que esqueceu
rio de almoco. Voce se atiraria pela janela do carro
hamburguer

a procura

0

hora-

de urn

ou refrigerante? Nao! A emergencia acabaria com seu

apetite; voce nem sequer se lembraria de comer. Esse

e 0 verdadeiro

significado de afligir-se por urn fardo espiritual. Voce nem mesmo
pensa em comer.

o jejum

tambern

e identificado

nas Escrituras com uma assern-

bleia solene. Quando pessoas feridas estao participando

de alguma

o JEJUM
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e 0 momenta

de louvar ou adorar a

de cantar salmos sobre a grandeza de Deus,

ou de ser instruido na Palavra. Uma assembleia solene
to de confessar os pecados e arrepender-se.
dura horas com

0

povo suplicando que Deus

o livro de Joel explica

e urn momen-

Esse tipo de encontro
0

perdoe e

0

restaure.

a seriedade de urn quebrantamento:

"Agora,porem', declara 0
"voltern-separa mim

SENHOR,

de todo 0 coracao,
com jejum, lamento e pranto.
Rasguem 0 coracao,e nao as vestes.
Voltem-separa 0 SENHOR,
o seu Deus,
pois ele e misericordioso e compassivo,
muito paciente e cheio de amor;
arrepende-se, e nao envia a desgraca.
(Joel2.12,13).
Antes de estabelecer qualquer base crivel pela resposta de Deus
a nossas oracoes, devemos estabelecer carater interior. Sabemos disso ao examinar nosso coracao quando jejuamos diante de Deus.
Tambem devemos lidar com nosso orgulho. Quando jejuamos
para a gloria de Deus, podemos dizer nao a nosso proprio desejo para
sermos

0

numero urn. Jesus disse: "Busquern, pois, em primeiro lu-

gar 0 Reino de Deus e a sua justica, e todas essas coisas Ihes serao
acrescentadas" (Mateus 6.33). Assim, as coisas boas que Deus nos da
podem ser as coisas das quais desistimos por uma unica razao,

Quando voce assume

0

controle de seu corpo

carnal por meio do jejum, come~a a assumir
o controle de seu ser interior.

91

Dizendo nilo em orarilo

Duas coisas deveriam acontecer quando voce diz nao. 0 arrependimento
dona

0

negativo

e aquele

pecado. Cristo da a voce

do qual voce se abstern. Voce aban0

poder de dizer nao, quer a alguma

coisa pecaminosa, quer a algo tao born quanta uma ou duas refeicoes
num dia. Mas ha uma acao positiva. Lembre-se: "Tudo posso naquele
que me fortalece" (Filipenses 4.13).
Cristo esta em seu coracao por causa da salvacao. Portanto, voce
depende de sua protecao interior e da forca divina para completar seu
jejum. "Mas gracas a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente
em Cristo e por nosso interrnedio exala em todo lugar a fragrancia
do seu conhecimento" (2Corintios 2.14). Quando voce diz nao a algumas coisas boas, esta reafirmando quem manda em sua vida. Em
geral, achamos que devemos fazer tres ou quatro refeicoes ao dia, ou
que merecemos esse ou aquele entretenimento,
assim, entao por que nos nao

0

ou que todos agem

fariamos? Embora essas coisas sejam

boas e nao haja nada errado com elas, a questao e: Quem esta comandando sua vtdar E outra maneira de perguntar: Quem esta sentado
no trono do seu coracaor Esteja certo de que:

Quando voce desiste de algumas coisas boas
na vida, as substitui por Deus, que e 0
melhor para sua vida.

Meu periodo de oracao
Senhor, desistirei das coisas boas para buscar a ti em minha vida.
Senhor, quando eu jejuar, mostra-me alguma atitude ou afao pecaminosa
que esteja escondida em minha vida. Direi niio a ela e me arrependerei.

Senhor; as coisas boas das quais desisti nao podem ser comparadas ao
maravilhoso privilegio de me alegrar em tua presenfa. Amem.
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Minhas respostas de oracao

Para sugestoes de receitas, veja as paginas 217-231.

A persistencia no jejum
Alguns pensam que jejuar pertence

a antiga

dispensacao: no entanto, quando

analisamos Atos 14.23 e Atos 13.2,3, descobrimos que

0 jejum

era praticado

pelos principais lideres nos tempos apost6licos; caso pudessemos orar com
poder, deveriamos orar com jejum. lsso, e claro, nao significa que devemos
jejuar todas as vezes que oramos; mas hd tempos de emergencia au crises

especificas no trabalho ou na vida particular, em que pessoas quebrantadas
se isentam ate de seus apetites pessoais, que seriam perfeitamente
em outras circunstancias, e se entregam completamente

aceitdveis

a ora{7iio.Ha

um

poder peculiar em tais oracoes. Toda grande crise na vida e no trabalho deve
ser enfrentada dessa maneira. 0fa to de abandonar algumas coisas num ato
puramente farisaico nao agrada a Deus, mas hd urn poder na humilhadio

e

na determinacao de obter, par intermedio da ora{7ao,coisas de que realmente
precisamos, que nos levam a colocar de lado qualquer outra coisa, ate mesmo
as aparentemente

mais certas e necessarias, e a mover nossa face apenas para
buscar a Deus e obter suas bencaos.

R.A.
a vida moderna

N

TORREY

divers as distracoes nos afastam da oracao,

Algumas delas sao coisas boas que apenas nos impedem de

orar. Parece que a televisao esta sempre apresentando

urn

novo desas-

tre, ou vendendo algo interessante, ou clamando por nossa atencao.
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celular nos interrompe ou ouvimos alto- falantes atras

de nossas orelhas interrompendo nossos pensamentos. Com tudo isso,
quando conseguimos algum espac;:opara conversar com Deus? Como
ouvir Deus quando tantas vozes competem

para chamar nossa

atencaoi Como nos manter em oracao quando parece que tudo clama
por espaco em nossa mente?
Ao jejuar, voce se "desfaz" da turbulencia da vida para se refazer
em comunhao com Deus. Voce busca uma quietude durante os tres
momentos de refeicoes diarias, prestando atencao

a Palavra

de Deus

e a sua voz interior. Seu projeto de jejum e urn tempo perfeito para
buscar a Deus com relacao a urn objetivo que voce almeja.
Jesus conta a historia de urn homem que estava dormindo quando urn proximo bate em sua porta desesperadamente

a fim de obter

urn pedaco de pao no meio da noite. 0 homem pede para ser deixado
em paz, explica que esta dorm indo, assim como tarnbem esta toda a
sua familia. 0 vizinho continua importunando

ate que conseguiu

0

pedaco de pao. Jesus conclui:
"Eu lhes digo: Embora ele nao se levante para dar-Ihe 0 pao por
ser seu amigo, por causa da irnportunacao se levantara e Ihe dara
tudo 0 que precisar. Por isso lhes digo: Pecarn, e lhes sera dado;
busquem, e encontrarao, batam, e a porta lhes sera aberta. Pois
todo 0 que pede, recebe; 0 que busca, encontra; e aquele que bate,
a porta sera aberta" (Lucas 11.8,9).
Note que Jesus nos ordenou que pedissemos, buscassemos e batessemos. Essas tres acoes envolvem persistencia, expressa de diferentes modos. Pedir e usar palavras para conseguir algo que voce quer.
Buscar e usar os pes para ir aonde
usar todo

0

0

prernio esta localizado. Bater e

corpo e toda a mente para encontrar

0

que esta escondido.

Pense por que nos, pais, escondemos algumas coisas de nossos filhos.
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Escondemos ovos de Pasco a para que eles tenham

0

gosto da desco-

berta. Talvez seja por esse motivo que Deus quer que voce jejue e ore
por dez ou vinte e urn dias.
Os pais escondem os presentes de Natal ate
pois sabem que os filhos apreciarao

0

0

momenta certo,

presente de forma apropriada.

Assim, voce talvez tenha de orar todos os vinte e urn dias para receber
e apreciar seu objetivo de fe,
Deus talvez queira que voce ore por urn objetivo durante dez ou
ate vinte e urn dias. Por que? Porque

0

Senhor honra as oracoes per-

sistentes. Nao leve em consideracao fadigas, obstaculos, desencorajamento ou duvidas: mantenha-se em oracao. Ao entrar na presenc;:ade
Deus com urn forte desejo, esteja determinado a orar ate

0

fim. Deus

honrara sua deterrninacao e sua fe,
Wesley L. Duwel, em seu livro Prevailing Prayer [Oracao perseverante

l, oferece

ideias profundas acerca da oracao persistente:

Perseverar e obter 0 sucesso diante das dificuldades,para completar
algo ate 0 fim, encerrar uma tarefa e botar nela urn ponto final. Oracao perseverante e aquela que nos empurra em direcao a todas as dificuldadese todos os obstaculos e esvanecetodas as forcascontrarias
de Sata,e nos assegura de estarmos fazendo a vontade de Deus. Seu
prop6sito e cumprir a vontade de Deus aqui na terra. A oracao perseverante nao apenas toma a iniciativa,mas continua atuante na busca
por Deus ate que a vit6ria espiritual seja conquistada.'
Por que devemos perseverar? Porque Deus sabe que a carne

e

fraca e que a tendencia human a e desistir. Uma noite antes de morrer,
Jesus reuniu seus disdpulos no jardim de Getsemani para orar: "Fiquem aqui e vigiem comigo" (Mateus 26.38). 0 que Jesus lhes diz, entao, ao encontra-los dormindo? " 'Voces nao puder am vigiar comigo
DUWEL,
WesleyL. Prevailing Prayer. Grand Rapids,MI: Zondervan, 1990.
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nem por uma hora?', perguntou ele a Pedro. 'Vigiem e orem para que
nao caiam em tentacao. 0 espirito esta pronto, mas a carne

e fraca' "

(Mateus 26.40,41).
Jesus sabe que seu corpo fisico nao e treinado para urn jejum de
dez ou de vinte e urn dias. Ele 0 ajudara a cumprir esse compromisso,
caso voce ore e pe<;:aque ele 0 fortaleca: "Tudo posso naquele que me
fortalece" (Filipenses 4.13). Portanto, inicie este jejum com

0

com-

promisso de conclui-lo.
Deus pode nao responder a sua oracao de forma imediata, pois,
se der uma resposta tao rapida, voce talvez nao faca uma oracao futura por algum outro objetivo. Respostas rapidas podem conduzir a
oracoes superficiais. Em vez disso, Deus espera para testar nossas resolucoes, 0 sucesso de uma oracao persistente nos ensina a sermos
persistentes nas proximas oracoes.
Precisamos orar de forma mais prolongada e com todo

0

coracao,

pois estamos em uma batalha espiritual. A vida crista nao e como urn
momento de cafezinho; e como uma luta romana ou urn campo de
batalha.
opoe-se

E uma questao de vida ou morte. Ha urn inimigo, Satanas, que
a obra de Deus; e, quando voce jejua e ora por algum objetivo

de fe, Satanas se opoe a voce. Entao, perrnaneca em oracao. A questao
e: "Quem vencera -

Deus ou Satanasi" Portanto, ore em meio aos

obstaculos e em meio aos desencorajamentos, pois Jesus nos estimula:
"Entao Jesus contou aos seus discipulos uma parabola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar" (Lucas 18.1).
Paulo nos lembra: "pois a nossa luta nao

e contra seres humanos,

mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores

deste

mundo de trevas, contra as forcas espirituais do mal nas regioes celestiais" (Efesios 6.12). Todavia, algumas questoes demandam nossa
dedicacao completa ate

0

terrnino de nosso jejum. Lembre-se de que

estes sao os votos que voce fez:
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Voto de abstinencia
Voto de tempo
Voto da mente
Voto de oracao
Voto de

fe

Algumas vezes voce ora de maneira prolongada para combater
a obra do inimigo. Algumas vezes ora de maneira prolongada para
obter urn tempo a fim de que Deus possa organizar as co isas de
modo que as respostas surjam. Caso voce esteja orando para chover
(v. Tiago 5.17,18), leva certo tempo para que

0

tempo vireo Se voce

esta orando por dinheiro, leva certo tempo para que algum coracao
benevolente apare<;:ae assine urn cheque; e todos riem sobre a morosidade dos correios.
Assim, novamente, lembre-se do principio do aprendizado, atrelado ao princlpio do tempo. Leva teITlpo para aprender alguITlas licoes

e, quanta mais profunda e a licao, mais tempo e requerido de preparo
para

0

exame.

Voce ja estudou alguma vez a noite toda a fim de se preparar
para urn exame final? Portanto, enquanto voce estiver orando em
meio a urn jejum de dez ou de vinte e urn dias, Deus pode estar tentando ensinar uma importante licao. Pode levar todos os vinte e urn
dias para voce aprender

0

que Deus esta querendo ensinar. E a licao

que Deus quer ensinar a voce pode ser algo inteiramente

diferente

de seu alvo de fe.
A oracao perseverante e uma atitude que Deus nos ensina; assim, quando voce aprende essa licao, esteja determinado

a nunca

desistir. Faca urn voto agora de que voce rnantera seu jejum ate
Ore ate cumprir

0

obter uma resposta.

voto que fez. Ore ate terminar

0

0

fim.

jejum. Ore ate
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Meu periodo de oracao
Senhor, confesso minha fraqueza. Ajuda-me a continuar forte neste jejum.
Senhor, completei sete dias; ajuda-me a manter meu voto de ni'iocomer ate

0

Jim e ajuda-me a orar persistentemente ate que as respostas aparecam.
Senhor, ofereco os proximos dias de meu jejum ao Senhor. Se glorificado por
minha dedicacao e ajuda-me a manter minha promessa. Amem.

Minhas respostas de oracao

Para sugestoes de receitas, veja as paginas 217 -231.

SEGUNDA SEMANA

Visao geral do 8Q ao 14Q dia
Aprendendo

A

a orar

s sete devocionais a seguir SaD apresentadas para nos ensinar
algumas licoes basicas sobre oracao, Obviamente, voce nao

precis a aprender a orar, porque orar

e tao

simples quanta conversar.

Lernbre-se de que, ao orar, voce esta conversando com alguem, ora<;:aoe relacionamento com Deus.
Entao, nem sempre se trata de como falar com Deus, ou do que
dizer para Deus: a chave e 0 relacionamento. Port anto, que possamos
ter tempo com Deus, conhece-lo e com isso aprender a adora -10.

o jejum

pode leva-lo a uma proximidade de Deus que voce nunca imaginou que pudesse ter em sua vida. Voce nao gostaria disso?
Use as oportunidades de oracao para conhecer a Deus intimamente.
A grande paixao de Paulo era: "Quero conhecer Cristo,

0

poder da

ressurreicao e a participacao em seus sofrimentos" (Filipenses 3.10).
Entao, nao se esque<;:ade guardar seus votos e, ainda mais importante, mantenha seu compromisso de oracao, Jesus disse que devemos "orar sempre e nunca desanimar" (Lucas 18.1).
Leituras diarias
~ 82 dia: Intimidade com Deus
~(-92 dia: Oracao de agradecimento
~(-102 dia: Iejuando com fome de Deus
((- 112 dia: Orar

e perguntar

~ 122 dia: Jejuando para louvar a Deus
($-

132 dia: Jejuando para identificar pecados

~ 142 dia: Nao quebre seu jejum

Intimidade com Deus
Tendemos a pensar no jejum como ficar sem alimenio. Mas podemos jejuar
de qualquer coisa. Se amamos musica e decidimos perder um concerto a fim
de passar mais tempo com Deus, isso e jejum. Ajuda bastante pensar num
paralelo com as amizades humanas.

Quando amigos querem estar juntos,

cancelam todas as suas atividades para tamar isso possivel. Niio existe nada
insensato a respeito de jejum.

E apenas uma maneira de dizer a nosso Deus

que sua prioridade nesse momenta

e estar sozinho, relacionando-se

com ele.

Par conseguinte, livre-se do que for necessaria para cancelar a refei~iio, festa,
concerto au qualquer outra coisa que voce tenha planejado [azer a fim de
preencher essa prioridade,

J. I.

a

H

que

em Deus;

ao Senhor.

PACKER

muitas maneiras de definir

orar

e se dedicar

0

que significa orar. Orar

e pedir,

e adorar e orar e Iouvar a Deus. Orar tambem e descansar
ou e travar uma batalha espiritual contra nosso inimigo.

Hoje, porem, vamos focalizar a intimidade em oracao. Quao intimo

de Deus voce e?
Olhe para

0

modelo de vida de Jesus. Ele nos ensinou a orar come-

cando com as seguintes palavras: "Pai nosso, que estas no ceu" (Mateus
6.9). Jesus nos convida a desenvolver urn relacionamento intimo com
Pai celeste, uma intimidade que ele compartilhava com

0

Pai.

0
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As primeiras palavras registradas de Jesus ocorreram quando ele
tinha 12 anos de idade. Maria e Jose haviam levado a familia a Jerusalem para uma festa e provavelmente viajavam em urn grupo grande,
acreditando que Jesus estava no meio do povo quando retornaram
para casa. Mas ele nao estava.
Jose e Maria procuravam durante alguns dias antes de encontrarem Jesus no templo. Entao, perguntaram por que ele se havia afastado. Jesus assim respondeu: "Por que voces estavam me procurando?
Nao sabiam que eu devia estar na casa de meu Pai?" (Lucas 2.49).
Muitas pessoas leem essa historia e destacam que Jesus estava na
casa de Deus, buscando intimidade com

0

Pai. Jesus chamou Deus de

"seu Pai", uma expressao de intimidade.
Analisemos

0

batismo de Jesus. 0 Pai apareceu porque era a

inauguracao do ministerio de seu Filho. Os pais nao costumam aparecer nos dias importantes da vida de seus filhos? 0 Pai celestial disse:
"Tu es 0 meu filho amado; em ti me agrado" (Lucas 3.22).
Mais uma vez, quando Jesus se transformou na frente de seus
tres discipulos no monte da Transfiguracao,

0

Pai falou do ceu: "Este

eo meu Filho amado, em quem me agrado" (Mateus 17.5).
Hi uma diferenca entre
a reverencia entre

0

0

relacionamento do pai com seu filho e

adorador e Deus.

Os relacionamentos aproximam asfilhos
de seus pais; a reverencia aproxima
as adoradores de Deus.

No Antigo Testamento, Deus se revelou mediante tres nomes.
Primeiro, revelou-se como Elohim,
mou

0

(lave),

mundo
0

a

0

poderoso

Criador que cha-

existencia, Segundo, revelou-se

como Yahweh

Senhor em pessoa que disse a Moises: "Eu Sou

0

que Sou"
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(Exodo 3.14). Em terceiro, era Adonai, nosso senhor e dono, e assim
somos seus servos.

o nome

"PaC' e atribuido a Deus mais de uma vez no Antigo Tes-

tamento, e no evangelho de Ioao Jesus pronuncia seu nome sete vezes
como sendo

do PaL Tanto no Antigo quanto no Novo Testamentos,

0

Deus se assemelha a uma diversidade de elementos; por exemplo,
ele

e como

uma rocha (v, Salmos 61.2; 2Samuel 22.3), uma aguia

(v. Deuteronornio 32.18; Salmos l39.8), uma mae (v.Salmos 17.8; 36.7;
57.1; 91.1,4) e urn pai (v. Efesios 3.15; Atos 17.24; Salmos 34.15-22).
E aqui temos outro exemplo: "Contudo, SENHOR,tu es
Nos somos

0

barro, tu es

0

0

nosso Pai.

oleiro" (Isaias 64.8). Todos esses nomes

sac metaforas que nos ajudam a entender Deus.
Jesus ensinou seus discipulos para que eles tivessem urn novo relacionamento com Deus. Ele os ensinou a orar: "Pai nosso, que estas
nos ceus" (Mateus. 6.9). Por causa de Jesus, temos urn novo re1acionamento com Deus, nosso Pai celestial.

o relacionamento

entre

0

Pai e Jesus foi revelado em sua mais pro-

funda intimidade quando Jesus orou no Getsemani: "E dizia: Aba, Pai,

e

tudo te possivel. Afasta de mim este calice, contudo, nao seja 0 que eu
quero, mas sim

0

que tu queres" (Marcos 14.36). Quando Jesus chamou

o Pai de "Aba" foi como urn brasileiro chamando seu pai de "papai"

com

o

fortalecimento

que Jesus adquiriu em seu relacionamento

0

Pai celestiallhe

permitiu encarar os sofrimentos fisicos e as

dificuldades espirituais na cruz quando ele se tornou pecado por
nos (V. 2Corintios 5.21.)

o que ha de prazeroso

em saber a respeito desse relacionamento

de Jesus com seu Pai celestial? Isso nos faz lembrar de urn relacionamento intimo entre urn pai aqui na terra e uma crianca. A crianca corre
para os braces de seu pai quando retorna de alguma viagem e pergunta:
"0 que voce trouxe para mim?" E dessa maneira que voce se imagina
orando pelo seu proposito no jejum? 0 que voce esta pedindo?
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Olhe para

0

exausto garoto sentado na perna de seu pai em urn

dia de piquenique. 0 garoto dorme e descansa no cola do pai para
recuperar as energias e poder brincar novamente. Eles nao precisam
dizer nada urn para
senca do pai

0

outro; apenas aproveitam

0

momento. A pre-

e 0 suficiente.

Podemos orar sem palavras? Sim! Lembre-se de que a palavra
mais usada para oracao no Novo Testamento
significa "em direcao', e euchomai

e "a face").

e proseuchomai

(pros

A oracao tambem

e

como uma relacao face a face com Deus, urn retrato de duas pessoas
que se amam olhando uma para os olhos da outra. Elas nao precisam
dizer nada; sua intimidade diz: "Eu amo voce".
Intimidade e apreciar a presen'Ya de Deus. "Entao 0 rei Davi entrou no tabernaculo, assentou-se diante do SENHOR,e orou" (2Samuel
7.18). Quando chegar seu momenta de oracao, lembre-se de que voce
tambern pode sentar-se na presen'Ya do Pai celestial. Aproveite. Porque voce e seu filhinho, inicie suas oracoes da maneira que Paulo
ensinou que nos aproximassernos do Pai: "E porque voces sac filhos,
Deus enviou

0

Espirito de seu filho ao coracao de voces, e ele clama:

'Aba, Pail''' (Galatas 4.6). Que nome de intimidade e carinho voce usa
para referir-se a seu Pai celestial?
Em outra passagem das Escrituras, Paulo nos ensina: "0 proprio
Espirito testemunha

ao nosso espirito que somos filhos de Deus.

Se somos filhos, entao somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para
que tambem participemos da sua gloria' (Romanos 8.16,17).0
urn herdeiro? Quem tern

0

que

e

direito sobre a heranca e as propriedades do

Pai. Oremos, entao, confiantemente no proposito do jejum. Peca como
uma crianca ao buscar seu Pai celestial.
A intimidade com Deus pode parecer misteriosa. Como voce
pode ser confiante em suas tentativas de conhecer a Deus da mesma
maneira que conhece seu pai aqui na terra? Existem diversas maneiras
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de definir como a intimidade e as acoes nos levam a experimentar
isso com nosso Pai celestial.
Em primeiro lugar, intimidade
intimidade

e

estar aqui. Nao conseguimos

com Deus por meio de metodos, tecnicas ou formulas

corretas de oracao. Voce con segue intimidade
Deus. "Como

e

agradavel

0

aproximando-se

de

lugar da tua habitacao, SENHORdos

Exercitos! A minha alma anela, e ate desfalece, pelos atrios do SENHOR;
o meu coracao e
Melhor
ficar

e urn

a porta

0

meu corpo cant am de alegria ao Deus Vivo. [... J

dia nos teus atrios do que mil noutro lugar; prefiro

da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos Impios"

(Salmos 84.1,2,10).
Em segundo lugar, intimidade

e buscar a presenca

de Deus. 0 Pai

esta sentado no trono do ceu. Por que nao assentar-se no cola dele?
Assim como uma crianca busca 0 colo de seu pai aqui na terra, podemos fazer 0 mesmo com nosso Pai celestial.
E por que uma crianca deseja sentar-se no cola de seu pai? Talvez

para pedir-lhe algo, ou para que seu pai leia para ela. Talvez a crianca
precise de ajuda para a licao de casa. Ou simplesmente quer sentar-se no colo do pai porque gosta muito disso. A intimidade nao
maravilhoso? "Uma coisa eu pedi ao SENHOR;e

0

e algo

que procuro: que

eu possa viver na casa do SENHORtodos os dias da minha vida, para
contemplar a bondade do SENHORe buscar sua orientacao no seu
templo" (Salmos 27.4).
Em terceiro lugar, para experimentar intimidade com Deus, voce
nao precisa aprender nada. As criancas nao precisam fazer um curso para aprender a ser criancas. Simplesmente sao. Isso vem com
o nascimento; quando nascem numa familia, elas experimentam

0

am or do pai. Isso as faz saber que sao parte da familia. 0 amor lhes
ensina a agir e a reagir em resposta ao pai. 0 amor abre a porta para
que elas pe<;:am.
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Nao

e 0 papel

do pai ser

0

provedor de alimento, roupa e abri-

go para os filhos? Sim, claro, e nao e

0

papel do filho pedir por suas

necessidades a seus pais naturais? Sim, certamente. Entao, hoje, pe<;:a
por seu objetivo no jejum.
Uma crianca sentada no colo de seu pai nao precisa fazer urn
curso para tornar-se filho. Ela se senta e age naturalmente. 0 que e
natural para voce na presenca de seu Deus?
Em quarto Lugar,a intimidade

e um privilegio

que deve ser apro-

veitado. Sempre aprecio a imagem do presidente John F. Kennedy
sentado numa importante

reuniao de trabalho quando seu filho,

John- John, repentinamente

entra na sala e 0 interrompe. 0 que aeon-

tece? 0 presidente para

0

que esta fazendo e coloca

colo. Naquele momento,

0

pedido de seu filho

0

filho em seu

e mais importante

que

qualquer outro assunto dos Estados Unidos da America.
Quando voce se coloca diante do trono celestial, Deus para 0
que esta fazendo para escutar seu pedido. Nesse momenta, seu pedido e mais importante do que Deus estar trabalhando em favor de
to do

0

Universo.

Em quinto Lugar,a intimidade

e aprendida

no ceu, niio na terra.

Enquanto estavamos discutindo a intimidade entre urn pai natural e seu
filho, esse nao era nosso modelo verdadeiro. Lembre-se de que algumas
criancas tern em seus pais maus exemplos de seres humanos. Alguns deles sao bebados, viciados em jogos, preguicosos e abusadores. Algumas
pessoas na terra nao tern boas lembrancas de seus pais naturais.
Na Criacao, Deus construiu urn conceito de paternidade e, se
os homens

0

seguirem, tornar-se-ao

bons pais. Em contrapartida,

quando os pais naturais se entregam ao pecado, destroem a possivel
relacao que poderiam ter com seus filhos, e vice-versa.
Se suas experiencias aqui na terra dificultam sua vida de oracao,
peca a Deus que cure suas memorias. Peca tambern a Deus que cure
suas fraquezas e, finalmente, sua falta de intimidade com ele.

o JEJUM

106

SEGUNDO

DANIEL

Voce precisa perdoar todos os farniliares que possarn ter destruido em voce qualquer ideia de intimidade. Ore: "Perdoa-nos as nossas
dividas, assim como nos perdoamos aos nossos devedores" (Mateus
6.12, Almeida Revista e Atualizada).
Em sexto lugar, deixe a intimidade se desenvolver. Algumas pessoas simplesmente nao se sentem conectadas a Deus. Como elas podem
superar as oracoes de suplica e desenvolver uma real intimidade com
Deus? A resposta simples e aguardar urn tempo. Coloque-se na presenca de Deus e espere.

o salrnista

nos ensina: "Espere no SENHOR"(Salmos 27.14). Mas

esteja certo de esperar na doce presenca de Deus. "Descanse sornente
em Deus, 0 minha alma; dele vem a minha esperanca" (Salmos 62.5).

o que
esperarn

no

acontece quando esperamos em Deus? "Mas aqueles que
SENHOR

renovarn

as suas forcas. Voam alto como aguias:

correm e nao ficam exaustos, andam e nao se cansam" (Isaias 40.31).
Entao, esperar em Deus traz resultados.
Em setimo lugar, espere crescer na arte da intimidade. 0 que sabemos a respeito dos bebesr Eles podem ser manipuladores. Eles esperarn tudo de seus pais e, se nao conseguirem

0

que querem, da

maneira que querem, vao chorar e gritar para conseguir atencao ate
ficarem satisfeitos. E natural para os bebes chorar. Voce e urn bebe em
seu relacionamento com Deus?
Os bebes choram por comida ate que a mamadeira chegue. Choram por causa da fralda molhada ate que seja trocada. Alguns choram
quando se sentem ignorados. Voce
chore a Deus para tudo

0

e

urn bebe espiritual? Se for,

que precisar. Os bebes nao se irnportarn

se e madrugada e seus pais estao com sono. Nao se import am se
pastor esta ministrando

0

a Palavra de Deus e eles estao atrapalhando

o culto na igreja. Nao, os bebes so pensam em si pr6prios. Seja cuidado so para que isso nao descreva sua vida de oracao. Mas os bebes
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nao sao irreversivelmente egoistas.

A medida que crescem, aprendem

melhores maneiras de expressar suas necessidades. Aprendem a respeitar os outros e suas necessidades. Deus deu a familia para ensinar
os bebes a repartir, receber, dar e amar. A senha para

e amor.

0

crescimento

"N6s amamos porque ele nos amou primeiro" (Lloao 4.19).

Bebes que crescem em ambientes de amor crescem como adultos
maduros. Em algum tempo aprenderao a dar urna gravata de presen-

a

te no Dia dos Pais; e, medida que crescerem, darao aos pais respeito
e serao intimos em relacionamento.
Em oitavo lugar, a verdadeira intimidade equilibra reverencia e
relacionamento. Deus

e 0 Criador do Universo, e nos reverenciamos
e 0 onipotente Eu Sou 0 que Sou, nos nos

sua presenlfa. Porque Deus

prostramos em sua presenca para declarar em alta voz: "Santo, Santo,
Santo': Este

e 0 lado

todo-poderoso

da porta.

Contudo, quando atravessamos

a porta, encontramo-nos

na

presenc;a do Pai celestial - Aba Pai -, Papai. Podemos chegar mais
perto e, metaforicamente, lancar nossos braces em volta de seu pescoc 0 e dizer: "Eu te amo"
Men periodo de oracao
Senhor, esperarei em tua presenca, sem nada pedir.
Espero em ti para conhecer-te melhor.
Senhor, quero conhecer-te mais intimamente, mais intimamente
do que eu possa conhecer qualquer pessoa na terra.
Senhor, eu te reverencio como soberano Senhor e Deus do Universo.
Eu te adoro, te amo e me prostro diante de ti.

Senhor, ensina-me como ser reverente a ti e como
ter intimidade contigo. Amem.
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Minhas respostas de oracao

Para sugestoes de receitas, veja as paginas 217-231.

Oracao de agradecimento
Uma pessoa espiritualmente avivada deveria enxergar todas as coisas
como se fossem uma dadiva, ate mesmo

0

sofrimento. Niio merecemos

nada, mas geralmente agimos como se merecessemos tudo. Nada deveria
ser tido como direito inato. Devemos agradecer a Deus cada dia que nos
proporcionado. Esta

e uma

das razoes por que jejuar

e tao importante

e

para

nossa disciplina espiritual. Niio apenas jejuar de comida, mas tambem
do carro, do shopping center, da necessidade do novo - seja lei 0 que nos
torna dependentes. 0jejum pode ajudar-nos a aumentar nossa sensa~iio de
gratidiio par tudo quanta temos recebido.
GLEN

T

ARGAN

odas as manhas de domingo eu me reuno com urn grupo de
oracao.

E a reuniao

mais importante da semana, pois ali ganho

poder espiritual e energia emocional maiores do que em qualquer
outro grupo com

0

qual me relaciono.

Recentemente, uma pessoa me perguntou: - Por que voce sempre
comeca suas oracoes agradecendo a Deus por responder a sua oracaor
Eu nunea havia pereebido isso, nem tinha nocao que sempre eorneco as oracoes desse modo. Entao, perguntei: - Por quanta tempo
tenho feito isso?
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A pessoa, entao, respondeu: - Sempre.
A partir de entao, comecei a analisar por que eu orava dessa ma-

neira. Talvez fosse pelo fato de minha mae ter-me ensinado a agradecer quando alguern me dava algo ou me fazia algo de born. Mas acho
que isso vai alern de urn habito.
Percebi que geralmente repito a frase: "A gratidao
menos lembrada de todas, mas

e 0 teste

e

a virtude

mais proficuo do carater"

Aqueles que se acostumam a dar grac;:asdesenvolvem uma das principais virtudes cristas. Talvez eu de grac;:asporque faz parte de minha
natureza, ou porque sei que Deus merece minha apreciacao. E, sim,
talvez eu de gracas pelas respostas do passado porque elas sao

0

fun-

damento das respostas futuras.
A expressao "dar gracas" provern do termo eucharisteo.

A raiz

do termo e charis, que quer dizer "graca" Quando voce agradece a
alguern, comunica "graca', e nesse processo voce adquire grac;:a.
A mensagem do Novo Testamento
fazen do exatamente

0

e a grac;:a-

ou seja, Deus

oposto daquilo que voce merecia. Voce merece

° inferno, mas ganha ° ceu. Voce merece a alienacao, mas ganha uma
intimidade com Deus. Voce merece
nos merecemos), mas ganha

0

Saber que Deus ama voce

0

castigo por seus pecados (todos

perdao e 0 amor de Deus.

e 0 maior

dom que a grac;:aoferece. Isso

exige gratidao, Quando voce experimenta a grac;:a,nao pode fazer outra coisa senao agradecer ao doador da grac;:a.
Por que dar gracasr
Prirneiro, urn cora~ao agradecido a Deus coloca voce de joelhos ern
ora~ao. Portanto, aproxime-se de Deus com urn coracao agradecido

por tudo quanta ele tern dado a voce. Entao, Deus reconhecera sua
sinceridade e 0 ouvira, Deus percebe que voce nao esta vangloriando-se, nem se concentrando

em seus proprios interesses. Urn coracao
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agradecido faz que voce focalize Deus, e isso

0

coloca de joelhos para

orar, bem proximo do coracao de Deus.
Paulo nos da

0

exemplo de aproximacao a Deus com urn coracao

agradecido: "Mas gray as a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso interrnedio exala em todo lugar a fragrancia do seu conhecimento" (2Corintios 2.14).
Entao, Paulo nos instrui a dar gra~as em nossas oracoes: "mas em
tudo, pela oracao e suplicas, e com acao de grac;:as,apresentem seus
pedidos a Deus" (Filipenses 4.6). Voce ja notou que "dar gray as" vem
antes de fazer peticoes diante de Deus?
Segundo, um cora~iio agradecido

e um

cora~iio obediente. Somos

orientados no livro de Salmos a dar gray as a Deus: "Deem gracas
ao SENHOR"(v. Salmos 30.4; 97.12; 105.1; 106.1,47; 107.1; 118.1,29;
l36.1,2,3,26).
Paulo tambem nos instrui a dar grayas em oracoes: "Dediquern-se

a oracao, estejam alertas e sejam agradecidos" (Colossenses 4.2). Provavelmente ele nos instrui a dar grayas porque esse era seu habito nas
oracoes (v. Romanos 1.8; lCorintios 1.4; Filipenses 1.3; 1Tessalonicenses 2.13; 2Tessalonicenses 1.3; lTim6teo 1.12;2Tim6teo 1.3,Filemom 4).
Uma vez que voce ja aprendeu a dar gracas, por que nao faze-lot
E, se voce obedientemente agradece, nao concorda que Deus atentara
para

0

que voce esta fazendo e dara ouvidos a sua peticaor

Terceiro, um cora~iioagradecido estimula a je em Deus para outra
resposta de ora~iio e para uma resposta ainda maior. Quando Daniel
foi perseguido por causa de sua fe, em razao de uma lei civil que proibiu sua vida de oracao, ele nao parou de orar. Mas cornecou a fazer
oracoes de agradecimento:
"Quando Daniel soube que
casa, para

0

0

decreto tinha sido publicado, foi para

seu quarto, no andar de cima, on de as janelas davam

para Jerusalem e ali fez 0 que costumava fazer: tres vezes por dia ele
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se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus" (Daniel 6.10). 0 fato
de Daniel saber que Deus ja havia respondido a suas oracoes no passado

0

fez iniciar essa oracao - talvez a mais importante de toda a sua

vida - com acao de gra~as.
Quarto, uma oracao com palavras de agradecimento servira de
testemunho a outros. Ao instruir os colossenses sobre como viver para
Cristo, Paulo diz: "Que a paz de Cristo seja

0

juiz em seu coracao,

visto que voces foram chamados para viver em paz, como membros
de urn so corpo. E sejam agradecidos" (Colossenses 3.15).
A paz interior do coracao e a acao de gracas exterior parecem estar
ligadas uma

a outra.

Se somos gratos por nossa esposa e nossos filhos,

nao os criticamos tanto e lhes desejamos

0

melhor. Se somos agradeci-

dos por "tudo" 0 que ocorre em nossa vida, nao quebramos
mandamento: "Nao cobicaras [...]" (Exodo 20.17).
Quinto, dar gra{:as e sinonimo de louvor e bendio. Essa

0

decimo

e uma das

formas de adorar a Deus. Quando voce agradece a Deus por tudo
que e, por tudo

0

que tern e por tudo

0

0

Deus fez em sua vida, voce

o poe em primeiro lugar. Sua vida se concentra em Deus, nao em
si mesmo. Somos instruidos da seguinte maneira: "Entrem por suas
portas com acoes de gra<;:as,e em seus atrios, com louvor; deem-lhe
gra<;:ase bendigam

0

seu nome" (Salmos 100.4).

Entao, qual deve ser nossa atitude quando adoramos a Deus com
louvor?
Dando gra<;:asa ele!
Como podemos oferecer louvor a Deus?
Dando gra<;:asa ele!
Qual a melhor maneira de agradar a Deus?
Dando gra<;:asa ele!
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Sexto,

° exemplo de Jesus. A unica pessoa que nao precisa agrade-

cer ao Pai celestial

e seu Filho, Jesus Cristo.

0 Pai e 0 Filho sao iguais

em natureza, portanto a Filho nao precisa agradecer, mas ainda assim
ele 0 faz.
Note

0

que Jesus faz antes de alimentar os 5 mil com cinco peixes

e dois paes, Ele da gra~as: "Entao Jesus tomou os paes, deu gracas e os
repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam; e fez
o mesmo com os peixes" (Ioao 6.11).
Da mesma forma que Jesus veio

a terra

como judeu e viveu uma

vida perfeita, ele dava gra~as assim como faziam os judeus que almejavam a perfeicao diante da presenc;:ade Deus.
Devemos ser gratos pelo exemplo de acao de grac;:asde Jesus.
Lembre-se de que Pedro disse que Jesus nos deixou exemplo, para
que sigamos seus passos (v. l Pedro 2.21). Uma vez que Jesus dava
gracas continuamente, como podemos agir de outra forma?

Setimo, dar grar;asativa nossa memoria acerca da morte de Cristo.
Alguns grupos cristaos chamam

0

cuho de comunhao de eucaristia.

Essa palavra provern do termo eucaristheo, que significa "dar gracas"

o

fa co da mesa do Senhor

e compartilhar

a agradecimento quanto

ao que Jesus fez na cruz.
Ao olhar adiante para sua morte, Jesus iniciou dando grac;:as:
"Tornando a pao, deu grac;:as,partiu-o e
do: 'Isto

e 0 meu

0

deu aos discipulos, dizen-

corpo dado em favor de voces; facam isto em me-

moria de mim' " (Lucas 22.19). Por isso, quando comemos, damos
acoes de gra~as.
Entao, Jesus tomou a calice e repetiu a mesma formula: "[...J, deu
grac;:ase 0 ofereceu aos discipulos, dizendo: 'Bebam dele todos voces.
Isto

e a meu

sangue da alianca, que

e derramado

em favor de muitos,

para perdao de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, nao

o
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beberei deste fruto da videira ate aquele dia em que beberei

0

vinho

novo com voces no Reino de meu Pai' " (Mateus 26.27).
Fui pastor da Igreja Biblica da Fe, em Dallas, Texas, de 1956 a
1958. Eles celebravam a santa ceia segundo

0

costume moraviano ou

conforme as assembleias dos Irrnaos de Plymouth. 0 culto inteiro era
feito em torno da ceia.
Eu costumava

perguntar

aos irmaos

daquela comunidade:

"Voce gostaria de agradecer a Deus pelo corpo partido de Jesus por
seus pecados?". Sempre pedia a alguns outros irrnaos daquela comunidade

para orar por esse motivo. Entao,

0

pao era partido, e

todos comiamos juntos.
Seguiamos

0

mesmo modelo em relacao ao calice. Eu pedia a

alguem: "Voce poderia agradecer pelo sangue de Jesus que foi derrarnado por riossos pecados?"

Nossa proximidade com Deus e mais intensa

a medida

que nos

achegamos a ele em acoes de gra~as por seu corpo torturado e por seu
sangue derramado.
Meu periodo de oracao
Senhor, por todas as "grandes coisas" que tens feito"
(Salmos 126.2), eu te agradeco.
Senhor, pelas oracoes respondidas no passado, eu te agradeco.
Senhor, pela protecao dos perigos conhecidos e desconhecidos, eu te agradeco.
Senhor, pela direcao para [azer tua vontade e por tua paciencia comigo
quando

ndo

a tenho cumprido, eu te agradeco.

Senhor; por teres me salvado e me dado tua seguranrra nos
dias tenebrosos, eu te agradeco.

Oraiao de agradecimento

Senhor, por tudo quanta Cristo fez no Calva rio,
eu te agradeco.
Senhor, agradeco por teu majestoso amor e carinho
para comigo. Amem.

Minhas respostas de oracao

Para sugestoes de receitas, veja as paginas 217 -231.
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aos reus as mesmas maos que apontam

Levante

para baixo, pela fe e orafiio; sustente os joelhos
cambaleantes.
Alcance

0

Voce jti fez jejum

e orafao alguma vez?

trono da grafa e persevere a esse respeito,
e a misericordia

vira.

JOHN WESLEY

E

u jejuo varios dias, e isso

e born.

Bill Greig Jr., presidente da

Gospel Light Publishing, perguntou-me:

-

Qual a maior res-

posta de oracao que voce ja obteve por causa do jejum?
-

Nao jejuo para obter uma resposta de oracao -

foi minha

reacao imediata.
- Entao, por que voce se tortura tanto se nao jejua para obter
urna resposta de oracaor
- Estou jejuando para conhecer a Deus intirnarnente - expliquei. -

Meu jejum nao tern

0

proposito de obter coisas de Deus.

Jejuo para conhecer Deus mais intimamente.
- Oh, escreva algo a esse respeito para a Regal Books. Esse e urn
t6pico atraente para urn livro.
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Fui direto para meu quarto de hotel e comecei a escrever
bou sendo publicado com

0

0 que

aca-

titulo de God Encounters [Encontros com

Deus J. 1 Embora Bill estivesse certo ao afirmar que "conhecer a Deus"

e

um topico valioso para um livro, estava errado em duas outras coisas.
Primeiro, ele perguntou por que eu me colocava em toda essa dificuldade. Muitos dos que nao jejuam pensam que jejuar

e diflcil ou doloro-

so, ou pensam que aqueles que jejuam estao em desgraca ou passando
por um periodo de tortura. Bill, assim como varias outras pessoas, pensava tratar-se de algo "muito pesado" ou uma "experiencia de tortura"

e

Quando voce passa tempo com Deus, essa uma experiencia bastante satisfatoria. Aqueles que se encontram em profunda experiencia
com Deus sao pessoas alegres.

E uma intimidade diflcil de descrever

ou traduzir em palavras (discutiremos mais sobre isso neste capitulo).
Bill tambem estava errado ao pensar que
ter respostas de oracao. Sim,
or'acao. Lernbre-se

0

0 jejum

visa somente ob-

jejum nos faz conseguir respostas de

do que Jesus disse: "Mas esta esp-ecie s6 sai pela ora-

~ao e pelo jejum" (Mateus 17.21). Iejuar, porem, envolve mais que abster-se de comida; jejuamos e oramos para conseguir atencao de Deus.
Agora, voce esta no jejum e deve orar por urn objetivo em sua
igreja ou por urn alvo pessoal. Voce provavelmente esta seguindo uma
dieta especial e reserva tempo para a oracao, Mas neste capitulo nao
atentaremos para um objetivo ou alvo do jejum. Vamos examinar

0

que acontece com seu companheirismo com Deus quando voce jejua.
Atente para

o corpo e uma grande

0

que ocorre

maquina. Sabemos que todas as maquinas

precisam de combustivel - gasolina, carvao, lenha ou algum outro
tipo de gerador de energia. Da mesma forma, nosso corpo tambem
TOWNS,

Elmer L God Encounters. Ventura, CA: Regal Books, 2000.
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precisa de alimento para produzir a tremenda quantidade de energia
gasta a cada dia. Algumas vezes, quanta mais energia gastamos, de
mais combustivel (calorias - carboidratos, gorduras e proteina) precisamos para nos manter. Quando seu carro esta quase sem gasolina,
ele comeca a chacoalhar e engasgar, inform an do sobre

0

problema.

Desse modo, se voce esta acostumado a comer tres refeicoes por dia
- e, entao, voce perde alguma -, seu estornago avisara que esta na
hora de se reabastecer.
Nao quero preocupar voce, mas, durante os primeiros vinte dias
de urn jejum, voce fica ate com saudades da gordura de seu corpo, pois
boa parte vai sendo queimada. (Seu jejum e a energia para movimentar
seu corpo.) Isso e born porque a doenca circula em seu corpo pelo sangue, mas ao final e depositada em sua gordura. No jejum, voce se afasta
de doencas potenciais. Talvez por isso e que Deus tenha dito no Antigo
Testarrrerrto para

os judeus

nao co rn er errr gordura

ou beber

sangue

(v. Levitico 6.26; 7.24,25.) Talvez as instrucoes de Deus tenham sido
de saude preventiva para manter Israel fisicamente livre das doencas
e da fraqueza fisica. Dessa forma,

0 jejum

e born - nao nocivo - por-

que purifica seu corpo fisico da doenca potencial. Entao, quando voce
nao come -

porque esta jejuando -,

recebe sinais de seu corpo

sobre uma base regular: "Alimente-rne" Cada sinal deve lembrar voce
do proposito de seu jejum. Cada vez que seu estomago "resmunga' ou
"faz barulho" voce lembra de que "este jejum

e para

Deus':

Espasmos de fome devem manter voce em
momentos de inspiracao com Deus.

Contudo, nao e apenas seu estomago que envia mensagens. Cada
outdoor na estrada parece fazer comercial de hamburgueres, pizzas
ou algum aperitivo. Nao me lembro de ter visto tantos comerciais do
genero ate

0

dia em que jejuei por quarenta dias.
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A tela da TV tambem se torna uma de suas inimigas com aqueles comerciais apresentando bifes suculentos ou lagostas maravilhosas, preparados de maneira perfeita e no ponto. Nessa epoca ocorre
que eles nunca sao apenas parte de uma cena em que se mostra por
acaso urn prato de comida;

0

bife ou a lagosta parecem preencher a

tela de ponta a ponta.
Quando essas imagens mentais de comida aparecem,

e urn

oti-

mo momenta para aplicar ai uma disciplina espiritual e orar. Melhor

e orar pelo objetivo
comida e uma coisa, mas

do que pensar na comida, ou desejar a comida,
sobre

0

qual estou jejuando. Ter fome por

ter fome por Deus

e uma

coisa ainda maior.

Jesus disse que Deus satisfaria - abencoaria - aqueles que tern
fome de Deus, pois a palavra "satisfazer" significa "abencoar" Jesus
prometeu: "Bern-aventurados os que tern fome e sede de justica, pois
serao satisfeitos" (Mateus 5.6). Voce prestou bastante atencao

a pro-

rrieasa de que os farrrintos e scderitos por justica "serao satisfeitos"?

Quando voce esta mesmo desejando urn hamburguer suculento, nao
ha satisfacao semelhante

a de sentar-se

tranquilamente e degustar urn

daqueles vagarosamente.
Da mesma maneira, ha momentos em que voce deseja realmente
que Deus se manifeste. Voce precisa de Deus e deseja-o de to do
coracao. Fazer jejum dos alimentos terrenos

e uma

0

seu

maneira de des-

cobrir a presenca de Deus.
Quanto mais tempo voce consegue jejuar, mais espirituais se tornam seus pensamentos. Voce nao
mento que

0

e consumido

pelo desejo de ali-

corpo pede. Deus comeca a consumir seus pensamentos

- toda a sua experiencia, Voce se concentra nele. Comeca a damar:
"Quero conhecer Cristo" (Filipenses 3.10).
Nao se trata apenas de urn processo mental que focaliza Deus
enquanto voce jejua. 0 cerebro pensa mais daramente e sua memoria

o
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funciona melhor enquanto voce jejua. Talvez isso se deva ao fato de
que

0

coracao nao manda muito sangue para

0

estomago com a fina-

lidade de digerir a cornida, e, com isso, sobra sangue para alimentar
cerebro,

0

0

que significa que este trabalhara melhor.

Por isso

0

Ginkgo biloba estimula a mente e auxilia a memoria.

E uma erva que aumenta

0

fluxo sanguineo para

0

cerebro. Da mes-

ma forma, voce pensa mais claramente quando esta jejuando. Todavia,
concentre seu pensamento em Jesus.

o
como

0

salmista nos exorta da seguinte maneira: "Provern, e vejam
SENHORe born" (Salmos 34.8). Quando voce se abstem das co-

midas terrenas, aumenta

0

seu desejo de saborear

0

alimento espiritual;

voce preenche a si mesmo apenas com Jesus Cristo.
Jesus se autodenominou

"pao": "Eu sou

0

pao da vida. Aquele

que vem a mim nunca tera forne" (Ioao 6.35). Comemos para obter
forcas e sobreviver; mas Deus tambern nos deu a bencao de saborearmos os alimentos. A comida nao nos da urn grande prazer? Que

a

delicia e uma melancia em urn dia quente! Uma pizza quentinha

noite! Urn bife frito quando estamos mortos de fome! Entao, pense
na satisfacao que podemos ter em Cristo quando levamos urn cora<;:aovazio a seus pes.
Jesus nos da plena satisfacao, pois prometeu: ''Aquele que vem a
mim nunca tera fome" (Ioao 6.35). Conforme jejuamos, percebemos
que Jesus preenche cada canto de nosso coracao.
Muitos nao compreenderam

0

serrnao de Jesus acerca do pao da

vida. Ele prometeu: "Eu lhes digo a verdade: Se voces nao comerem a
carne do Filho do homem e nao beberem

0

seu sangue, nao terao vida

em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe
gue tern a vida eterna, e eu

0

0

meu san-

ressuscitarei no Ultimo dia" (Ioao 6.53,54).

Alguns se equivocaram ao acreditar que os cristaos eram canibais
que haviam roubado e comido

0

corpo de Jesus. Outros disseram que
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eles precisavam comer e beber

a mesa

do Senhor para serem salvos.

Ambas as ideias estao erradas. Quando Jesus diz para comermos e bebermos do corpo e do sangue dele, estava referindo-se a nossa uniao
com Cristo. Quando fomos salvos, convidamos Jesus a morar em nosso
coracao, e ele entrou em nossa vida terrena para nos dar vida eterna.

E uma analogia a comer arroz e feijao, pois

e 0 que

entra em nosso

corpo que nos da forcas para continuar a viver.
Sim, quando jejuamos, focamos internamente

Jesus. Conforme

lemos as Escrituras, vemos Cristo como novidade em nossa vida, pois
Jesus

e "a Palavra

[de Deus]" (Ioao 1.1). Portanto, leia bastante as Es-

crituras quando estiver jejuando. A Biblia - as palavras de Jesus renova nossos desejos de viver para Deus e molda nossa mente para
pensarmos em Deus.
Isso nos leva ao segundo ponto; se
o segundo

e a comunhiio.

mento ou uma comunhao

0

primeiro passo

e a uniao,

Durante urn jejum voce tera urn relacionacom Cristo mais profunda

do que ern qual-

quer outro momento. Seu jejum deve produzir uniao e comunhao.
Vejamos outro versiculo no qual Jesus instrui a nos alimentarmos dele. Este texto agora nos promete uniao e comunhao: "Todo
aquele que come a minha carne e bebe

0

meu sangue permanece em

mim e eu nele" (Ioao 6.56).
Quando Jesus diz "eu nele', isso ocorre quando temos uniao com
Cristo, a qual cornecou com a salvacao, pois recebemos Cristo em
nosso coracao (v. Ioao 7.12; Efesios 5.17). Estamos unidos em Cristo
pela salvacao, Portanto, onde esta Cristo quando voce jejua? Ele esta
vivo em seu coracao.
A outra parte do versiculo, "perrnanece em mim", significa que
temos sociedade, ou comunhao, com Cristo. Portanto, quando voce
jejua, deve estar mais proximo de Deus do que em qualquer outro
momenta de sua experiencia crista.
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de certa ocasiao, durante

a luz

cipei de urn culto

de velas em minha

urn jejum, em que partiigreja, e eu nao cornia ja

havia vinte dias, mas nao sentia fome alguma. Eu nem lembrava

pao durante

comeriamos
o problema

ate que

os elementos

0

que

a ceia do Senhor. Eu nao tinha percebido

diacono

trouxe a toalha branca

da mesa com

da ceia. Foi entao que deparei com a questao: "Sera que

devo comer do pao?" Eu estava no 202 dia de urn jejum program ado
para durar quarenta
fosse glorificado

dias. Estava jejuando

para Deus e queria que ele

em tudo que eu fizesse.

Posso beber

Racionalizei:

0

vinho do calice, pois estou ingerindo

suco de laranja todas as manhiis. Mas niio coloquei nenhum alimento
solido em minha boca desde 0 inicio dojejum, pensei. Nao comerei 0 pao.
Niio me importo com

0

Decidi nao comer

que os outros pensam; isto e entre Deus e mim.
0

pao, mas beber

0

vinho. Manteria

de forma "perfeita" para Deus. Oraria e meditaria
estivessem tendo a comunhao.

Seria melhor niio ter vindo
0 piio

e um

os outros

a igreja esta noite; assim, eu poderia honrar
0

seguinte pensamento:

endosso da comunhao com Cristo; 0 jejum tem esse

mesmo objetivo. Assim, comi
comunhao

meu jejum

Ainda cheguei a pensar erroneamente:

meu jejum pessoal. Poi entao que deparei com
Comer

enquanto

com Cristo,

0

0

pao crocante naquela noite, sentindo

a

qual habita meu coracao. Daquele momenta

em diante, nao mais senti como se estivesse violando meu jejum. Eu estava aperfeicoando
com Cristo,

0

meu jejum

principal

0

manter uma comunhao

proposito

mais profunda

do jejum.

Meu periodo de oracao
Senhor, quero conhecer a ti de maneira mais intima,
conforme prossigo neste jejum.
Senhor, revela-te a mim conforme busco conhecer-te cada vez mais.

lejuando com fome de Deus

Senhor, confesso minha carnalidade e minha falta
de amor por ti. Perdoa-me por ser tilo superficial;
leva-me a urn relacionamento mais profundo contigo.
Senhor, eu me entrego neste jejum para conhecer a ti
melhor do que jamais conheci em toda a minha vida. Amem.

Minhas respostas de oracao

Para sugestoes

de receitas, veja as paginas 217-231.
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Orar
lejuar nao se restringe

e perguntar

a abstinencia

de comer e beber. Na verdade significa

a abstinencia voluniaria por certo tempo em relacao a varies tipos de
necessidades, como comer, beber, dormir, descansar, bater papa com pessoas
e assim por diante. 0 proposito de tais abstinencias par um longo au curto
periodo de tempo

e relaxar de algumas

amarras que nos prendem a este

mundo, de maneira que possamos concentrar todo a nosso poder espiritual
nas coisas eternas e que nao podemos ver.

o. HALLESBY

C

hegamos agora a uma questao bem interessante: Por que Deus
quer que seus filhos pec;:amalgo a ele? Deus nao

e onisciente?

Ele ja nao sabe quais sao nossas necessidades? E Jesus nao disse: "[ ...J
porque

0

seu Pai sabe do que voces precisam, antes mesmo de

0

pedi-

rem" (Mateus 6.8)? Entao por que ficar sem comer durante a oracaor
Uma vez que a oracao

e urn

relacionamento com Deus, voce ja

pensou na possibilidade de Deus querer passar tempo com voce? Talvez essa seja a razao pela qual Deus nos da essa oportunidade

de fa-

zermos perguntas a ele. Ele quer passar tempo conosco.
Ricky Skaggs, quatro vezes ganhador do Grammy, leu meu livro [ejuando para

0

crescimento espiritual e me procurou dizendo

Orar

e perguntar
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que gostaria de passar urn dia comigo apenas para aprender sobre
jejum e oracao. Assim, nos encontramos por toda uma quarta-feira
de setembro, em 2007.

Sir Edmundo Hillary,
reste, leu

0

0

primeiro homem a escalar

0

monte Eve-

mesmo livro e tambem me procurou dizendo que ele que-

ria conversar comigo acerea do jejum. Eu estava planejando viajar
ate a Nova Zelandia, para tom arm os urn cha juntos, mas ele morreu
antes de nosso encontro.
Se pessoas famosas quisessem se encontrar com voce para falar
sobre

0

jejum, voce certamente acharia espa<;o na agenda para que

isso acontecesse. Mas Deus

e maior

do que qualquer pessoa famosa;

entao, voce deve organizar sua agenda para conversar com Deus enquanta jejua. Seu jejum podera levar

a mais

importante conversa da

Historia, entre voce e 0 Senhor do Universo.
Contudo, voce esta fazendo mais do que falar com Deus acerca
de seu objetivo de oracao. Voce esta modificando sua dieta de dez
para vinte e urn dias, de maneira que podera perguntar a Deus por
algo especial e, para voce, provavelmente, bast ante necessario.
Pedir

e uma

forma elementar de dependencia de Deus. Quando

voce pede urn conselho a urn parente ou amigo, isso nao demonstra
que voce confia nele? Portanto, voce estara honrando Deus ao pedir
respostas para suas oracoes. Isso mostra que voce acredita que ele
pode fazer algo em prol do que esta pedindo.
Pedir coloca voce em uma posicao de parceria com Deus. Quando voce pede a alguern que

0

ajude em urn projeto, isso nao significa

que os dois trabalharao juntos? Portanto, pense em quao proximo
voce ficara de urn amigo ao pedir que ele ore com voce acerca de
alguma necessidade (v. Mateus 18.19).
Quao perto de Deus voce ficara quando the pedir auxilio?
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Mais uma coisa: Voce deve pedir, pois Deus gosta de ser

0

centro

de nossas peticoes (v. Mateus 7.7,8). Os pais nao gostarn quando seus
filhos pedem coisas a eles? Claro! Os pais provavelmente ja sabem
aquilo de que os filhos necessitam -

antes mesmo que eles pe'Tam.

E saber que os filhos podem contar com os pais em qualquer dificuldade nao faz os pais se sentir felizes? 0 amor aumenta em urn
relacionamento de dependencia e confianca,
Levo meus netos - e seus pais - para comer fora aos domingos,
ap6s a igreja, em urn restaurante italiano que todos amamos. Bern
perto dali ha uma loja de 1 d6lar. Levo as criancas ali ap6s terem comido e digo: "Voces podem pegar

0

que quiserern" Elas enlouquecem

diante das prateleiras, tentando descobrir a melhor escolha. Dois de
meus netos, os quais tern uma mae bem rigida na disciplina, pegam
apenas uma lembranc;:apor semana. Outros vivem com uma mae que
e menos rigida que a outra. Estes, no inicio, pegavam dois ou tres
itens. Entao, cornecaram a pegar quatro ou cinco. Ultimamente tern
escolhido de 10 a 12 itens. 0 que sao alguns d6lares, costumo pensar,

comparados

a alegria que temos

Pois esse momenta

com essa experienciai

nos leva

a

comunhao.

algo a Deus, isso enriquece nossa comunhao com
ele 0 que queremos e nos aproximamos
aprofundar nosso relacionamento

0

Quando pedimos
0

PaL Dizemos a

maximo possivel, a fim de

e tarnbem obter as coisas de que

necessitamos.
Nao podemos deixar de ressaltar as lernbrancas inesqueciveis.
Levo meus netos

a loja de 1 d6lar

a fim de criar lernbrancas apraziveis

sobre seu avo. Da mesma forma, cada vez que voce ganha algo de
Deus, lembra-se de uma antiga resposta de oracao respondida, e isso
o motiva a pedir de novo e de novo. E claro que isso

0

mantem em

urn otimo relacionamento com Deus, de maneira que voce continua
sempre motivado a pedir algo de novo.
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Eu ainda posso ver urn desses me us pequenos companheiros que
pegam de 10 ou 12 itens. Ele para ao lado de minha cadeira enquanto
termino meu macarrao com almondegas ou meu bife

a parmegiana.

Ele nao fala nada; fica apenas ali, parado.
Eu sei

0

que ele quer. Entao, termino rapidamente a refeicao e

seguimos para a loja de 1 dolar, Eu amo isso! Portanto, aproxime-se
de seu Pai celestial e espere pela resposta que voce procura.
Peca em nome de Jesus
Jesus disse aos discipulos: "Ate agora voces nao pediram nada
em meu nome. Pecam e receberao, para que a alegria de voces seja
completa" (Ioao 16.24). Ele estava apresentando uma nova forma de
relacionamento de peticao e oracao para com

0

Pai. Seus seguidores

teriam com ele urn relacionamento de oracao diferente.

o

que seria essa nova forma de oracao relacional? "Pecam e

receberao, para que a alegria de voces seja completa" (Ioao 16.24).

Essa parte sobre a alegria significa que Jesus estava na realidade dizen do: "Pecam em meu nome, de acordo com minha vontade, e ele
certamente a concedera. A alegria de voces sera como urn rio transbordante!" (Ioao 16.24, A Mensagem).
Jesus nao estava usando seu nome como uma especie de mantra nem como urn codigo secreto para abrir determinados tesouros.
Quando Jesus disse para que pedissernos em seu "nome", nao estava
apenas dizendo para adicionarmos seu nome ao final de nossas oracoes a fim de conseguir algo do Pai, embora costumeiramente

finali-

zemos nossas oracoes em nome de Jesus.
Para orar em nome de Jesus, e preciso entender a vantagem de ter
nossos pecados levados em sua morte (v. Ioao 1.29). Em razao do fato
de seu sangue nos purificar de todo pecado (v. l Ioao 1.7), sua morte
selou nossa relacao com

0

Pai por toda a eternidade. Assim, cada vez
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que oramos em nome de Jesus, utilizamos

0

que ele fez na cruz para

nos ligar a nosso Pai celestial.
No entanto, ha tambem urn relacionamento

presente. Quan-

do oramos em nome de Jesus, identificamo-nos

com uma nova

vida celestial em Jesus. Mais de 170 vezes no Novo Testamento somos incentivados a estar "em Cristo': Ficamos tao perto do Pai
quanta Jesus fica. Assim, peca aquilo de que voce necessita em "nome
de Jesus"; ele nos prometeu ouvir e responder. Paulo nos fala sobre
esse novo relacionamento:
Todavia, Deus, que

e rico

em miseric6rdia, pelo grande arnor com

que nos arnou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estavamos
mortos em transgressoes - pela gra~a voces sao salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus (Efesios 2.4-6).

Outro ponto sobre a oracao em nome de Jesus

e que ele esta em

nosso coracao, Voce 0 convidou para que ele entrasse em sua vida por
ocasiao de sua conversao. Paulo orou pelos efesios, para que eles entendessem seu novo relacionamento, ou seja, "para que Cristo habite
no coracao de voces mediante a fe" (Efesios 3.17). Portanto, pe<;:aem
nome de Jesus pelo fato de ele estar em seu coracao.
Condicoes

Obviamente, voce nao podera pedir qualquer coisa que desejar,
nem recebera tudo quanta pedir em oracao, Deus nao se disp6e a fazer coisas irnpossiveis, como, por exemplo, retornar ao passado para
desfaze-lo. Voce nao pode pedir que Deus reverta urn aborto que desejaria jamais ter cometido.
Deus tambem nao dara algo que magoara voce, ou algo que
em ultima instancia nao deva receber. Vamos tomar como exemplo
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meu netinho, aquele que adora pegar urn monte de coisas da loja
de 1 dolar, Eu nao the compraria uma motocicleta nova ou um par de
sapatos de luxo de 200 dolares, Ele nao poderia usa -los, alem de nao
estar preparado para isso.
Do mesmo modo eu tambern nao compraria algo que pudesse
machuca-lo - maconha, cerveja ou um pacote de cigarros.
Certo domingo urn de meus netos escolheu uma caixa de baralho - nao comprei aquilo por ser urn simbolo de jogatina. Eu

0

levei

ate as prateleiras de biscoitos e disse: "Tenho algo melhor para voce".
Em vez de uma caixa de baralho, ele obteve uma caixa de cookies de
chocolate. Sorriu e ficou todo feliz.
Penso em Elias no deserto, sentado embaixo daquele pe de giesta,
chorando. Ele orou pedindo para morrer: "Ia tive

0

bastante,

SENHOR.

Tira a minha vida" (lReis 19.4). Mas Deus estava sorrindo diante de
toda essa situacao, pois tinha algo bem melhor para Elias. Posso ate
ouvir Deus dizendo: "0 que voce acha de ser levado para

0

ceu num

redemoinho? 0 que voce acha de nunca morrer?"
Na proxima vez em que voce pedir algo e Deus disser nao, talvez
ele tenha alguns cookies de chocolate embrulhados ern celofane para
voce, em lugar de uma caixa de baralho.
A primeira condicao para orar em nome de Jesus

e

a peticao,

pode acreditar! Orar e tao simples quanta chegar e pedir. Voce pode
manter sua adoracao em um alto nivel de adoracao e louvor -

0

que

e bom e necessario para uma vida de adoracao -, mas, se voce nunc a
pedir, talvez nunc a consiga aquilo de que precisa.
Tiago nao reafirma esse tipo de oracaor "[Voces] nao tern, porque nao pedem" (Tiago 4.2). Entao, talvez voce nao tenha alcancado
nenhum dos objetivos de seu jejum porque nao tem pedido da maneira certa, com a atitude certa e no tempo certo.
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e pedir repetida e continuamente:

"Nao barga-

nhem com Deus. Sejam objetivos. Pecam aquilo de que estao precisando. Nao estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde"
(Mateus 7.7,8, A Mensagem).
Deus esta dizendo que voce deve incomoda-lot
Deus nos diz para pedirmos continuamente,

Naol Quando

quer que mantenha-

mos firme nossa fe nele. Ha ocasioes em que Deus espera para ver
se somos sinceros. Algumas vezes Deus quer que voce se mantenha
em oracao porque ele mostrara vagarosamente
tras circunstancias,

a resposta. Em ou-

quanta mais tempo voce se mantiver em ora-

cao, mais respostas obtera. Se a oracao e semelhante ao combustivel
que faz

0

motor girar, entao voce precisa de oracao continuamente,

do mesmo modo que tenho de encher constantemente
reservatorio
espeeializada.

0

pequeno

de urn cortador de grama que comprei em uma loja
Nunea

Preciso alimentar

0

tinha

visto UIn eortador

reservatorio

de graIna

eOInO esse.

em media umas quatro ou cinco

vezes para cortar toda a minha grama. Ha ocasioes em que voce
deve manter-se em oracao continua para obter uma resposta.
A terceira condicao e permanecer em Cristo, a Palavra de Deus
em pessoa. Ele disse: "Se voces permanecerem em mim, e as minhas
palavras permanecerem em voces, pedirao

0

que quiserem, e lhes sera

concedido" 0013.0 15.7). Geralmente as pessoas pensam que "perrnanecer" significa apenas meditar em Cristo ou manter comunhao com
ele, mas ha ainda outra interpretacao simples. Permanecer significa
obedecer a seus mandamentos e suas leis. "Os que obedecem aos seus
mandamentos nele permanecem, e ele neles" (Lloao 3.24).
Portanto, a terceira condicao esta relacionada
adiante Ioao afirma: "e recebemos dele tudo
obedecemos aos seus mandamentos

0

a obediencia.

Mais

que pedimos, porque

e fazemos

0

que the agrada"

(l loao 3.22). Como filho, eu sabia que devia obedecer a minha mae
se quisesse que ela preparasse trufas de chocolate ou sorvete.
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que podemos escandalizar

0

nome do

Senhor, ou satisfazer nossa sensualidade, ou praticar sexo promiscuo
ou desobedecer a nossos pais, e ainda assim esperar que Deus responda a nossas oracoesi Os mais obedientes recebern mais respostas.

o que significa deixar que as palavras de Jesus, ou a Biblia, permanecarn em voce? Significa preencher sua vida com as Escrituras. Voce
vai a igreja a fim de ouvir a Biblia ser ensinada e pregada. Voce a Ie em
urn local particular; voce a memoriza e nela medita (v. Salmos 1.1-3).
Voce preenche sua vida com a Palavra de Deus escrita,
preencher sua vida com

0

0

que equivale a

proprio Jesus, a Palavra de Deus viva.

Quando voce vive segundo as Escrituras, esta vivendo uma
vida que

0

qualifica para obter respostas de oracao. Quando a Biblia

controla sua vida, voce nao faz peticoes pessoais. Nao pede categoricamente 1 milhao de reais para ser feliz ou saciar algum desejo
de uma lista que voce talvez tenha redigido. Quando sua vida esta
preenchida pela Biblia, as Escrituras control am seus desejos de ma-

neira que voce comeca a desejar coisas que
Aqueles que

SaD

0

pr6prio Deus deseja.

control ados pela Biblia oram de forma mais coe-

rente com a vontade de Deus.

a

Isso nos leva quarta condicao. Temos de orar segundo a vontade
de Deus. Ioao prometeu: "Esta

e a confianca

que temos ao nos aproxi-

marmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade
de Deus, ele nos ouvira, E se sabemos que ele nos ouve em tudo
pedimos, sabemos que temos

0

0

que

que dele pedimos" (Lloao 5.14).

Note a progressao na promessa de Deus em l Ioao 5.14,15. Primeiro, pedimos coisas de acordo com a vontade de Deus; segundo,
sabernos que Deus nos ouve quando pedimos segundo sua vontade;
e, terceiro, sabernos que receberemos os pedidos que a ele fizemos.
Lembra-se daquele rock de 1960, cantado por Janis Joplin? Lord,

won't you buy me a Mercedes, all my friends have Porsches [Senhor, tu
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nao me poderias dar uma Mercedes? Todos os me us amigos ja tern

e

urn Porsche.].' Podemos realmente achar que a vontade de Deus

que tenhamos uma mansao em Beverly Hills, ou urn carro de luxo,
ou que ganhemos na loteria? Nao! Voce precisa orar de acordo com a
vontade de Deus para obter respostas para sua vida.
Deus mantern muitos de seus filhos em aperto financeiro porque,
se eles tivessem

0

dinheiro que desejassem, ou pedissem, passariam

o inverno na California e

0

verao na Riviera Francesa preenchendo

as vaidades da carne (as satisfacoes fisicas), os desejos dos olhos (coisas) ou as satisfacoes da vida (posicao ou fama),

0

que acabaria por

destrui-los (v. l loao 2.15-17).
A quinta condicao e a fe: "Sem fe e impossivel agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa
aqueles que 0 buscam" (Hebreus 11.6). Para obter uma recompensa. voce precisa crer que Deus existe: portanto. busque-o diligentemente nas peticoes que voce deseja. Nao e esse 0 motivo pelo qual
voce esta jejuando ha dez ou vinte e urn dias?
Jesus ordenou: "Tenham fe em Deus" (Marcos 11.22). Depois
disse que podemos exercitar nossa fe memorizando
chos das Escrituras.

E isso 0 que fazemos

e dizendo tre-

durante nossas oracoes: "Eu

lhes asseguro que se alguem disser a este monte: 'Levante-se e atire-se
no mar', e nao duvidar em seu coracao, mas crer que acontecera 0 que
diz, assim the sera feito" (Marcos 11.23). Atente para 0 usa do verbo
"dizer" duas vezes. Isso significa que voce dira pela fe aquilo que deseja receber pela oracao. Portanto, fale hoje mesmo a Deus sobre

0

objetivo de fe pelo qual voce esta jejuando.
Assim, 0 quinto segredo sobre obter respostas de oracao e a fe, Apos
nos ter orientado a exercitar nossa fe, Jesus nos diz como fazer isso:
Cf. Janis Joplin Lyrics. Disponivel em: <http://www.google.com/search?hl=
en&q=Lord%2C+won%27t+you+buy+me+a+Mercedes&rlz=lWlGZEZ_
en&aq=f&oq=f&aqi=g4>.

Acesso em: 18 jun. 2009.
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que ja

0

0
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que voces pedirem em oracao, creiam

receberam, e assim lhes sucedera" (Marcos 11.24).

Voce nao tern buscado Deus de forma diligente por interrnedio
do jejum e orado por urn longo periodo? Voce nao iniciou seu jejum
como uma declaracao de fe que voce ere fazer parte da vontade de
Deus? Quanto mais tempo voce gasta em oracao e quanta mais voce
jejua, mais forte se toma sua fe.

Fe e acreditar

que Deus ouvira e respondera.

cia crescente: "[ ...J do principio ao fim

e pela

Fe e uma

experien-

fe, e como esta escrito:

'0 justo vivera pela fe' " (Romanos 1.17). Se voce iniciou urn jejum
pela fe, entao, quanta mais orar, mais fortalecido se sentira.
A sexta condicao lid a com os frutos da fe. As pessoas de oracao
que buscam a Deus mostram frutos em sua vida. Somos incentivados
a permanecer em Cristo a fim de darmos frutos: "Eu sou a videira;
voces sao os ramos. Se alguern permanecer em mim e eu nele, esse
dara rnuito fruto; pois sern rrrirn voces nao p odcrn fazer coisa algu-

ma" (Ioao 15.5).
Depois Jesus enfatiza: "Voces nao me escolheram,

mas eu os

escolhi para irem e darem fruto, fruto que permane<;:a, a fim de
que

0

Pai lhes conceda

0

que pedirem em meu nome" (Ioao 15.16).

Aqui Jesus atrela as respostas de oracao aos frutos produzidos

em

nossa vida.
Discutimos

aqui seis condicoes

para orarmos

em nome de

Jesus. Podemos ter nossas oracoes ouvidas por causa do Jator relacional. Nao nos alegramos

em dar presentes

a nossos amigos

quando eles nos pedem? Jesus disse: "Voces serao meus amigos, se
fizerem

0

que eu lhes ordeno" (Ioao 15.14). Quando estamos vi-

venda urn relacionamento

de amizade com Jesus, e andamos com

ele em harmonia, nao sera esse
serao respondidas?

0

momenta em que nossas oracoes
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Meu periodo de oracao
Senhor, ereio que tu existes, que me salvaste e que respondes a minhas
oracoes, assim vem e responde as oraroes pelas quais estou jejuando.
Senhor, sei que Jesus entrou em meu corariio e habita em mim;
agora venho por intermedio

de Jesus pedir pelo objetivo

de orariio para a qual estou jejuando.
Senhor, Jesus esta assentado a tua direita em gl6ria, e eu estou
posieionado

nele. Agora eu venho por meio de Cristo obter

as respostas pelas quais estou jejuando.
Senhor, da-me

Ie para

erer em ti a Jim de obter a resposta de orariio para

meu jejum. "Creio, ajuda-me

a veneer a minha incredulidade"

Minhas respostas de oracao

Para sugestoes de receitas, veja as paginas 217- 23l.

Amem.

Iejuando para louvar a Deus
Ndo

e errado jejuar,

se 0 fizermos de forma correta e por um motivo

certo. Jesus jejuou (Mateus 4.3); da mesma forma fizeram os membros
da igreja primitiva (Atos 13.2). [ejuar ajuda a disciplinar os apetites do
corpo (Lucas 21.34) e mantem retas nossas prioridades espirituais.
Mas jejuar nunca deve transformar-se em uma oportunidade para
tent acdo (1 Corintios 7.7). Pois apenas se privar de beneficios naturais

(como comida ou sono) nao

e jejuar.

Precisamos dedicar-nos a Deus e

adora-lo. A menos que haja devociio do corariio
(v. Zacarias 7), niio havera beneficio resultante.

WARRENW WIERSBE

V

oce ja se perguntou por que deveria adorar a Deus quando ele
ja tem todos os anjos do ceu

0

adorando? Afinal de contas, eles

clamam continuamente: "Santo, santo, santo

e 0 SENHORdos Exerci-

tos, a terra inteira esta cheia da sua gloria" (Isaias 6.3).

o louvor

que eles oferecem a Deus pode parecer bem melhor

do que qualquer louvor que possamos prestar-lhe. Por que? Porque
os anjos nao podem pecar; portanto, ado ram a Deus com urn coracao puro. Alem disso, eles nao sao influenciados por egoismo e
ambiguidade,

nem seus pensamentos

se dispersam enquanto eles
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estao orando. Isso significa que os anjos nao sac influenciados por
desejos terrenos, como nos, quando adoramos.
Outra coisa: os anjos ado ram a Deus constantemente:
noite repetem sem cessar: 'Santo, santo, santo
todo-poderoso,

e e que M

que era, que

Mas nos nao adoramos

e

0

"Dia e

Senhor,

0

Deus

de vir' " (Apocalipse 4.8).

a Deus continuamente,

porque estamos

ocupados ganhando dinheiro ou cuidando de nossa familia, ou fazendo mil e uma outras coisas que se acumulam em nossa agenda.
Acaso os anjos nao sabem bem mais sobre Deus do que nos?
Eles assistem na presenca de Deus como seus espiritos ministradores (v. Hebreus 1.14).
Isso levanta uma questao interessante: uma vez que Deus tern
uma multidao

de anjos para adora-lo continuamente,

mais puros do que nos, por que
yao? Tecnicamente,

0

Senhor precisa de nossa adora-

e a unica

a adoracao

coisa que Deus nao pode

fazer por si so. Se escrevo uma autobiografia
desempenho

e me engrandeco

0

que prova

sobre meu proprio

diante de todos mostrando

sou born no que faco, quem acreditaria
nao dizem: "mas

e eles sac

0

quanta

em mim? As Escrituras

horn em sac os elogios que recebe"

(Proverbios 27.21)?
No entanto, Deus ja nao sabe tudo sobre sua grandeza e seu
poder? Ainda que Deus louvasse a si mesmo, isso traria algum bem?
Portanto, Deus nao pode adorar a si mesmo; ele quer que sejamos
adoradores

autenticos.

Para que tenhamos

urn coracao sincero,

Jesus nos disse: "[ ...J os verdadeiros adoradores adorarao
espirito e em verdade, pois

0

Pai procura a tais que assim

(Ioao 4.23, Almeida Edicao Contemporaneai.
adoradores
que ele

0

0

Pai em

adorem"

Assim, Deus busca

no meio de seu povo para manifestar todas as coisas

e e tudo

quanta pode fazer.
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Em Salmos 103.1, Davi escreveu: "Bendiga
alma! Bendiga

0

SENHORtodo

0

0

SENHORa minha

meu ser!" Primeiro, isso ensina que

devemos aproximar-nos de Deus com todo

0

nosso coracao,

0

que signi-

fica que nada esta oculto ou escondido de sua visao. Nao devemos ser
espontaneos na adoracao a Deus? Ele sabe tudo

0

que somos e fazemos;

portanto, devemos ser totalmente sinceros ao adorar. Segundo, quando
bendizemos Deus, adicionamos valor a ele da mesma forma que

0

fa-

zemos quando abencoamos alguern neste mundo. A palavra "bencao"
significa "adicionar valor" a alguem, Posso abencoar meu neto financeiramente dando a ele algum dinheiro. Posso abencoar minha esposa
de forma bem emotiva servindo urn cafe na cama quando ela acordar.
Abencoarnos as pessoas espiritualmente quando as ajudamos a conhecer a Bfblia ou a seguir os mandamentos de Deus.
De que maneira, porern, podemos abencoar Deus? Ele nao precisa de nada que porventura possamos dar-lhe; nao podemos fazer
nada que torne

sua vida rnelhor. Nsio podernos

oferecer-lhe

nada que

ja nao tenha. Deus nao precisa de absolutamente nada.
Contudo, quando bendizemos

0

Senhor, nos the damos algo que

ele ainda nao tern. Adicionamos valor ao Reino de Deus por meio
da adoracao, como agradecimento por ele ter redimido nossa alma
e transform ado nossa vida. Reconhecemos a bondade de Deus em
nossa salvacao e sua grandeza em nos ofertar a vida eterna.
Quando adoramos a Deus, esquecemo-nos de nos mesmos e nos
achegamos a ele, talvez mais perto do que estavarnos anteriormente.
Afastamo-nos de nossas oracoes em causa pr6pria e de nossas peticoes e nos concentramos nele e em sua gl6ria. Quando adoramos a
Deus, nao estamos pedindo algo em causa propria, nem que sejamos
livrados de algum tipo de encrenca, nem sequer pedimos por sua
protecao, Nossa adoracao nao tern nada a ver com nossos interesses;
tern tudo a ver com Deus.
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Por que adorar a Deus?
Voce ja parou para pensar que somos instruidos a adorar a Deus?

o escritor

de Hebreus diz: "Por meio de Jesus, portanto, oferecarnos

continuamente

a Deus urn sacrificio de louvor, que

que confessam

0

e fruto

de labios

seu nome" (Hebreus 13.15). Assim como urn pes-

segueiro produz pessego, nossos labios devem produzir palavras de
gratidao provenientes de nosso coracao, pois somos agradecidos pelo
fato de Deus nos ter salva do.
Ha, porern, ainda outra razao para adorarmos a Deus. Vamos
pensar urn pouco no que a adoracao faz con osco. Todos precisamos
de esperanca nesta vida. Quando adoramos a Deus por causa de sua
protecao sobre nossa vida, somos elevados a outra dimensao e ficamos bem mais proximos dele. Contudo, se esperamos pelo pior e pelo
fracasao,

rrao hoi

o louvor

COIllO

expressar

a.:rao de gra.:ras nern aclor-acao.

nos mantern livres de sermos lancados em uma cir-

cunstancia depressiva da vida. 0 louvor foca nossa vida em algo
maior que nossas Iimitacoes presentes. A adoracao nos livra do egoismo e do negativismo.
Pense bem no que

0

louvor nos ensina. Toda vez que adoramos a

Deus, cornecarnos a aprender algo mais sobre ele - sobre

0

que ele fez

por nos e 0 que nos prometeu que faria no futuro. E, conforme aprendemos mais e mais, isso aprofunda nosso relacionamento com ele.
Talvez seja por isso que os discipulos "perrnaneciam constantemente no templo, louvando a Deus" (Lucas 24.53) e que Paulo dedicou
a epistola aos efesios "para

0

louvor da sua gloriosa graca' (Efesios i.s).

Praticando a adoracao
Nunca atingiremos

0

mesmo patamar de adoracao dos anjos que

ado ram a Deus, entretanto podemos orar como Davi: "Que as palavras
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da minha boca e a rneditacao do meu coracao sejam agradaveis a
ti, SENHOR,minha Rocha e meu Resgatador!" (Salmos 19.14). Ainda
que nao possamos orar na linguagem dos anjos, podemos orar com
as palavras de Davi e pedir que Deus aceite nossa adoracao diaria,
Pense em todas as gran des coisas que Deus ja operou em sua vida.
Nao seria nada mal fazer uma lista de todas as bencaos que Deus ja
proveu e repeti-la em voz alta como em louvor a Deus. Paulo nos aeonselhou: "Nao andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oracao e suplicas, e com acao de gra<;:as,apresentem seus pedidos a Deus"
(Efesios 4.6). Portanto, devemos usar as acoes de gracas como uma ferramenta que nos ajuda a adorar melhor no futuro.
Assim, podemos fazer como Davi sugere: "Proclamern a grandeza do SENHORcomigo; juntos exaltemos
Atentem para a palavra "grandeza"

0

seu nome" (Salmos 34.3).

E impossivel engrandecer Deus,

porque ele nao pode ser mais engrandecido do que ja

e. Entao,

como

engrandecer Deus? Pense nos oculos de leitura. Eu os utilizo para
minha leitura do jornal e da lista telef6nica. Quando usa oculos, as
palavras parecem aumentar diante de meus olhos, mas sei que elas
nao aumentaram de fato no papel.
Assim, quando voce engrandece Deus, ele se torna maior diante
de seus olhos e de seu coracao. Eo que faz voce quando isso ocorre?
Voce responde a Deus de uma forma maior e melhor. Voce

e absor-

vido pela presen<;:ade Deus e fica preparado para incrementar seu
jejum com oracao.
Desfrute a continua presenca de Deus em sua vida. Davi disse:
"Bendirei

0

SENHOR0 tempo todo! Os meus labios sempre

0

louva-

rao" (Salmos 34.1). Conforme 0 dia de hoje se desenrolar, observe
de forma bem consciente as pequenas coisas nas quais voce pode ver
Deus em sua vida. Paca uma breve oracao de agradecimento por tudo
quanta ele tern feito. Quanto mais voce agradece a Deus pelo que ele
tern feito em sua vida, mais a presen<;:ado Senhor sera nela manifesta.
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Meu periodo de oracao
Senhor, vou adorar-te do fundo de meu coracao e niio
negarei nenhuma parte de meu ser nesta adoracao.
Senhor, engrandecerei teu nome continuamente e vou
louvar-te nas coisas grandes e pequenas de minha vida.
Senhor, perdoa-me quando niio nota tua presenca em minha vida;
as vezes fico cego a respeito de tua obra em mim. Ajuda-me a
ver mais claramente conforme desenvolves tua vontade para
minha vida e ensina-me a ser grato por tudo

0

que estas operando.

Senhor, obrigado por revelar-te a mim. Amem.

Minhas respostas de oracao

Para sugestoes de receitas, veja as paginas 217-231.

Jejuando para
identificar pecados
Ainda que existam muitos tipos de jejuns,
que recomendo para iniciar

e abster-se

0

mais comum e aque/e

de comida, mas nao

de bebida, e apenas por urn periodo determinado. No que se
refere a beber, todos concordamos que a agua

e basica. Alguns

adicionam cafe ou cha; outros acrescentam sucos de frutas.
Todos nos tambem concordamos que algo como milk-shake seria urn
exagero e sairia do espirito de jejum. Seja como for,

0 jejum

envolve uma

pratica intencional de autonegacao, e essa disciplina espiritual

e conhecida

ha seculos como algo que nos abre para Deus e a ele nos direciona [...] ate
ponto em que

0 jejum

0

se torna uma constante em nossa vida crista diaria,

de maneira tanto individual como congregacional, e nos tornamos mais
eficientes em nossa batalha espiritual.

C.

PETER WAGNER

m outubro de 1973, os estudantes da Universidade de Liberty

E

testernunhararn

a presenca de Deus em urn avivarnento que re-

sultou em urn jejurn de 60 horas. 0 tradicional eulto de oracao de
quarta-feira a noite aeabou poueo depois das 21 horas, e 0 avivamento que transforrnou rnuitas vidas comecou as 22 horas.
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No auditorio principal da universidade funcionava a Igreja batista em Thomas Road,

0

principal lugar onde os estudantes se reu-

niam, pois a universidade nao tinha muitas instalacoes, e a maioria
dos estudantes morava em pequenas casas ao redor da igreja.
Cerca de 35 estudantes se espalhavam em pequenos grupos no
meio do audit6rio quando urn jovem se dirigiu ao pulpito chorando
e disse: "Voces pensam que eu sou salvo, mas nao sou ..:'. Ele confessou suas praticas de mentir, colar nas provas, seu egoismo e alguns
outros pecados.
Os estudantes, chocados, ouviram atentamente, ate que ele se
ajoelhou diante do pulpito para orar. Alguns se posicionaram para
orar ao lado dele; outros intercederam em pequenos grupos. Urn espirito de reverencia tomou conta do salao. Entao, sobre os sons de
oracoes sussurradas, outro rapaz se dirigiu ao pulpito. Ele tarnbem
comecou dizendo: "Voces imaginam que eu tambern sou salvo, mas
nunca recebi Cristo ..:: Ele confessou seus pecados e se ajoelhou diante do pulpito para orar. Varies se juntaram a ele.
Entao,

0

som do piano preencheu os espac;:osvazios. Uma jovem

senhora tinha uma chave, abriu a tampa do instrumento e come yOU a
tocar. Os hinos ao fun do nao pararam por aproximadamente sessenta
horas. Outros pianistas sentavam-se em frente ao corredor, esperando
sua vez de to car. Era como se todos ja tivessem combinado: "Se a musica parar,

0

avivamento tambem pode acabar" Dentro de poucos mi-

nutos, a musica melodiosa do orgao se juntou ao som do piano. Muitos
torciam para que os organistas mantivessem

0

Depois uma garota deu urn testemunho:

avivamento em curso.
"Todos pens am que

sou salva pelo fato de ter sido batizada quando era mais jovem ...
mas nao
sou ....»

Por volta da meia-noite, alguem telefonou para

0

pastor Jerry

Falwell e disse: "Acho melhor voce vir para a igreja, porque urn
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avivamento esta acontecendo aqui" 0 pastor chegou usando roupas
informais, sem terno e gravata. Havia certa urgencia. No decorrer da
noite, varios outros estudantes e membros foram ate a igreja. Alguns
receberam urn telefonema de amigos; outros foram despertados pelo
Espirito Santo. Por volta das 6 horas da rnanha, havia mais de 2 mil
pessoas no audit6rio.
A universidade ficou fechada por dois dias; os estudantes nao
foram para as aulas; aqueles que possuiam lojas ali tiveram de fechar as portas. A presen<;:ade Deus estava ali na igreja, e ninguern
queria ir embora.
Quando os estudantes ficaram tao cansados que mal conseguiam
manter-se acordados, comecaram a dormir nos assentos; outros dormiram no chao do saguao de espera. Quando Jesus esta em urn lugar,
quem tern vontade de ir embora? A multidao se foi juntando e chegou
a mais de 4 mil pessoas.
Nao houve uma pregacao formal, mas

0

povo formou uma longa

fila diante do pulpito. Quando chegava a vez de cada urn falar, alguns
confessavam seus pecados; alguns anunciavam que tin ham acabado
de fazer uma oracao para receber Cristo; outros testemunhavam

sua

fe, outros apenas pediam uma music a para que todos entoassem juntos, ou que tal pessoa pudesse cantar.
Durante sessenta horas

0

ambiente da reuniao oscilava entre pe-

dodos de reverencia e meditacao e aclamacoes de "Aleluia' e "Amern"

o grande

avivamento do Wheaton College e da Universidade de

Asbury foi explosivo. Quando
nada,

0

povo saiu espalhando

0
0

Espirito Santo veio como uma graespirito de avivamento por todos

os cantos. Tei na Universidade de Liberty

o povo foi colocado

0

avivamento foi implosivo.

na presenca de Deus, e ninguem se atreveu a sair.

Eles nao conseguiam ir embora; pareciam estar sendo puxados para
dentro de urn turbilhao.
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Muitos que anteriormente haviam profess ado ser salvos acabaram
verdadeiramente

nascendo de novo, pois tinham feito uma confis-

sao sem sinceridade de coracao. Deus mostrou muitos dos pecados escondidos de seu coracao. 0 orgulhoso agora reconhecia sua
vangloria como urn pecado de arrogancia contra Deus. Aqueles com
pecadilhos inofensivos se arrependeram
eram contra Deus. E

e claro

ao notar que esses pecados

que houve testemunhos sensacionais de

quem escondia pecados horrendos.

E assim que comeca urn jejum: quase ninguem deixou a igreja
para se alimentar. Cristo era

0

Pao da Vida, e manter a comunhao

com ele satisfez qualquer fome que alguem pudesse sentir. 0 povo
estava tao entretido na comunhao com Deus que nao se preocupou
em comer; nao, ele nao queria comer.
Um estudante que telefonou para mandarem umapizza se sentiu
tao desconfortavel que a maior parte da comida acabou no lixo, ainda
que varies ali nao tivessem comido

e uma
-

0

0

dia todo. Algumas vezes jejuar

batalha, mas outras vezes - como no avivamento de Liberty

Senhor se manifest a tao fortemente que

comer: "Provern, e vejam como

0

0

povo se esquece de

SENHORe born. Como

e feliz 0 ho-

mem que nele se refugia!" (Salmos 34.8).
Quando Deus abencoou os estudantes de Liberty com sua presenca, ocorreu

0

que costumo chamar de "atmosfera da presen~a de

Deus': Assim como voce pode sentir fadiga em um dia de morrnaco,
tambem pode experimentar

a presen~a de Deus. 0 avivamento

e

definido quando Deus derrama sua presen~a no meio de seu povo,
como visto na promessa do Senhor: "E, depois disso, derramarei do
meu Espirito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarao, os velhos terao sonhos, os jovens terao visoes" (Joel 2.28).
Naquele avivamento de sessenta horas, Deus abencoou os estudantes da Universidade de Liberty porque eles estavam cumprindo as
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Escrituras: "Bern-aventurados os que tern forne e sede de justica, pois
serao satisfeitos" (Mateus 5.6).

o avivamento

terminou por volta das 7 da manha de sabado,

Um jovem foi, entao, ao pulpito "confessar" seus pecados, incluindo
no momenta

de testemunho

urn pecado sexual que ele praticava

no ensino medic. Mas de algurna forma aquilo pareceu forcado.
Algumas pessoas nao sentiam um arrependimento
pecado, nern existia ali quebrantamento
que

0

sincero pelo

algum. Isso ocorria ainda

Espirito dissesse: "Eu nao concordo com isso", e, entao, ele

retirou sua presenca naquele momento.
Muitos estudantes ja estavam deixando

0

encontro, ainda que

o lider lutasse para continuar com a reuniao. As 9 horas da manha
todos perceberam que era hora de encerrar. Entao, foi impetrada a
bencao pastoral, e todos foram para casa.'
E agora?

Nesse avivamento

0

Espirito Santo revelou ao povo

0

pecado de

cada um quando buscaram a face de Deus e, jejuando, arrependeram-se de seus pecados. Voce esta agora em um jejum de dez ou vinte e
urn dias, orando por um objetivo ou uma razao particular que Deus

pas em seu coracao. 0 que esse evento representa para voce?
Talvez Deus

0

tenha conduzido a esse jejum de dez ou de vinte e

um dias para revelar alguma atitude pecaminosa, acao ou contemplacao. Talvez Deus queira que voce lide com seu pecado antes de dar a
voce

0

grande impulso que voce esta bus cando.

Vejamos a razao pela qual poderia haver barreiras para sua vitoria espiritual. Seu pecado pode ser pequeno, algo insignificante que
TOWNS, Elmer. What's Right with the Church.

Ventura, CA: Regal Books,

2009. p. 84-86. V. tb. TOWNS, Elmer. The Ten Greatest
Arbor, MI: Servant Publications,

2000. p. 13-14.
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e importante

pode estar atrapalhando seu progresso espiritual, mas
que voce esteja consciente disso. Por que?

Por vezes ficamos como cegos diante do pecado. Ele esta ali, mas
nao

0

vemos. Somos como urn homem que tern urn tumor escon-

dido no ventre a esvanecer suas forcas, mas ainda nao sabe disso.
Ele costumava correr por 18 buracos de golfe e ainda carregava seus
instrumentos.

Vagarosamente ele vai perdendo suas forcas e, entao,

precisa seguir de carrinho. Em seguida reduz seu jogo para nove buracos porque esta cada vez mais cansado. Finalmente,

0

tumor corta

sua estamina e ele nem tern mais vontade de jogar. Entao, uma colonoscopia revela urn cancer,

0

homem passa por uma cirurgia e, assim,

volta a jogar os 18 buracos no golfe.

o pecado

-

como

0

cancer -

mina nossa forca espiritual, de

maneira que nao podemos mais fazer para Deus as coisas que faziamos anteriormente. Por isso 0 pecado corta a nossa "estamina" Nao
queremos mais orar, ler a Biblia, nem ir

a

igreja onde adoramos e

louvamos a Deus.
Antes de acabar completamente com nossas forcas,
cega. "0 deus desta era cegou

0

entendimento

0

pecado nos

dos descrentes, para

que nao vejam a luz do evangelho da gloria de Cristo, que

e a imagem

de Deus" (2Corintios 4.4).
Quanto mais permanecemos

na luz, mais percebemos

0

que

Deus esta tentando dizer. Nesse jejum, Deus come~a a nos mostrar
os pecados escondidos que bloqueiam a fluencia de suas bencaos.

E como quando sujeiras entopem

0

bieo do combustivel e

0

motor

trabalha apenas com metade da potencia.
Quando voce se livra da sujeira, a fluencia produzida pela gasolina da nova vida ao motor.
No entanto, simplesmente ter consciencia sobre seu pecado escondido nao

e suficiente. Voce precis a confessa-lo a Deus a fim de obter

0

lejuando
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perdao: "Se confessarmos os nossos pecados, ele e fiel e justa para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustice' (Lloao 1.9).
Lembre-se que confessar

e bem

mais que

0

simples ate de reco-

nhecer a presenca de algo em sua vida. Quando voce confessa, diz a
mesma coisa a respeito de seu pecado que Deus. Quando Deus diz
que 0 pecado esta oculto, e preciso que voce concorde com 0 Senhor,
traga

0

pecado

a luz e 0 abandone.

Apenas para ilustracao: alguns cristaos estao acostumados
praguejar e consideram
temperamento

e 0 que Deus

isso urn habito, ou desculpam-se

a

por seu

ruim ou momenta de explosao emocional. Mas nao
pensa: "Nao tornaras em vao

0

nome do

SENHOR, 0

Deus, pois 0 SENHOR nao deixara impune quem tomar
em vao" (Exodo 20.7).

0

teu

seu nome

Quando voce jejua por urn longo periodo, corneca a ver as coisas como Deus ve. Ao reconhecer quae terriveis sac seus pecados,
voce nao precisa fazer "esforco" para arrepender-se ou para abandonar urn pecado que esta dificil de largar. Iejuar na presenca de Deus
dara forca a voce, e podera declarar: "Tudo posso naquele que me
fortalece" (Filipenses 4.13).
Meu pertodo de oracao
Senhor, busco tua presenca em minha vida. 0 Senhor disse:
"Voces me procurarao e me acharao quando me procurarem
de todo

0

cora~ao" (Jeremias 29.13).

Senhor, entrego toda a minha vida a ti, minha mente,
minha atitude e as coisas que gosto de Jazer.
Renuncio ao controle dessas coisas.
Senhor, preenche-me com teu Santo Espirito
para que eu estude tua Palavra, ore e sirva a ti.
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Senhor, remove minha cegueira e mostra-me qualquer
pecado que bloqueie tuas bencaos em minha vida.
Senhor, confesso meu pecado rum a um pelo nome)
e peifo que tu me perdoes e purifiques. Amem.

Minhas respostas de oracao

Para sugestoes de receitas, veja as paginas 217-231.

Nao quebre seu jejum
Um valor obvio do jejum esta no Jato de que
tal disciplina mantem

0

corpo em seu lugar certo.

Trata-se de uma pratica que reconhece a
supremacia

do espiritual. Mas jejuar tem alguns

beneJicios em relacao Ii ora{:Qo tambem. Muitos dos que

o praticam com motivadies corretas acabam
tornando-se

mais saudaveis e vigorosos. Ha um

poder espiritual crescente e visivel de concentra{:Qo
nas coisas do espirito.

J. OSWALD

O

SANDERS

que ocorre quando voce fraqueja e come - quando voce come
algo que ja havia prometido que nao comeria? Essa

e uma ques-

tao dificil. Dificil porque voce violou sua promessa a Deus. Dificil
porque voce prometeu orar e jejuar.
Vamos comecar avaliando uma violacao nao intencional. Comer

e uma

escolha? Nem sempre.

Caminhei ate a recepcionista da Escola de Religiao onde se situa
tambem meu escritorio. Era epoca de Halloween e a recepcionista tinha uma "amigavel" tigela de pipoca doce sobre a mesa. Era seu jeito
de dizer ola aqueles que chegavam.
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Iniciei uma conversa com ela sobre urn projeto e, sem me dar
conta, peguei urn punhado de pipocas, coloquei na boca e comecei a
mastigar. Antes de engolir, senti

0

impacto da

acao,

Definicoes
Violar um jejum

e quebrar

os limites ou a extensao da dieta que

voce se comprometeu afazer para Deus.

E muito bom quebrar 0 jejum no tempo determinado e com 0 compromisso cumprido e, entao, voltar

a alimentacao

"Ohl" Bati na testa, percebendo

normal.

a tolice que havia acabado de

cometer. "Oh!" Continuei a me lamentar como se tivesse cortado
dedo com uma faca ou prendido

0

0

dedo na porta do carro. Pensei

tudo isso enquanto continuava com alguma pipoca na mao. "Oh!"
Eu me angustiei

ao perceber

que acabara

de perder

t r es dias de urn

jejum de dez dias. Eu nao poderia simplesmente dizer "Opa!" e continuar com

0

jejum.

o que fazer, entao, se voce quebrar
eional?

E muito

0 jejum

de maneira nao inten-

facil responder. Faca 0 mesmo que eu fiz. Primeiro, ore

imediatamente e pe<;:aa Deus que perdoe seu "deslize" involuntario,
A principio voce

e inocente,

pois nao sabe

tente explicar isso para urn polieial que
uma rodovia cujo limite de veloeidade

0

0

que esta fazendo. Mas

parou a 150 km por hora em

e de 100 km por hora.

No Antigo Testamento havia varias penalidades para os pecados
conscientes (inteneionais) e bem menos penalidades para os pecados
involuntarios (v. Numeros 15.29-31). Entao,
lasse involuntariamente

0

que voce faria se vio-

seu jejurn, como eu fiz? Primeiro, retomei

minhas refeicoes regularmente pelo fato de haver quebrada

0

jejum.

Segundo, pedi a Deus que me perdoasse de urn pecado inconseiente.
"Se confessarmos os nossos pecados, ele

e fiel e justa

para perdoar"

(Lloao 1.9). Terceiro, pedi a Deus que me ajudasse a nao cometer

0
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erro novamente: "Quem pode discernir os pr6prios erros? Absolve-me dos que desconheco!" (Salmos 19.12).
Uma vez que meu objetivo nao foi atingido, esperei alguns dias e
reiniciei 0 jejum de dez dias pela segunda vez.
Quero dizer que Deus respondeu a minha oracao e nunca mais
quebrei urn jejum novamente por descuido. Posteriormente, perto do
Dia dos Namorados, quando me aproximei da mesa da mesma recepcionista com algumas tarefas, havia sobre

0

de chocolate embrulhadas em papellaminado.

tampo algumas gotas
Na primeira ocasiao,

coloquei as pipocas na boca sem fazer esforco: dessa vez, tive de desembrulhar

0

papel e 0 tempo todo nao percebi

ate ter engolido

0

0

que estava fazendo

chocolate inteiro.

"0 que faco agora? Devo cuspir

0

que comi?", questionei silen-

ciosamente. Antes de dar por mim, ja havia cuspido
Interrompi

0

jejum e so

0

0

chocolate.

reiniciei uma semana depois, seguindo

0

procedimento anterior.

o jejum

segundo Daniel e parcial; entao, voce ainda pode comer

algumas coisas. Deve ser mais facil disciplinar seus habitos alimentares apenas em alguns itens. Mas suponha que voce viole seu jejum ao
se render

a tentacao.

A Biblia chama isso de pecado da presuncao e

nos instrui a orar a respeito. "Tambern guard a

0

teu servo dos peca-

dos intencionais; que eles nao me dominem!" (Salmos 19.13).
Hi varias camadas acerca desse problema. Primeiro, seu desejo.
Voce minara sua forca de vontade ao se entregar a algo de que por voto
deveria abster-se. Isso estracalha sua autopercepcao e enfraquece sua
autoestima. Violando seu voto, voce pode construir uma autoimagem
negativa. Isto leva a pessoa a nao gostar de si mesma e, talvez, ate a
violar sua consciencia para punir-se.
Assim, como recompor sua autoestima e reiniciar sua auto disciplina? Voce nao pode fazer isso sozinho. 0 proprio Paulo confessou:
"Pois 0 que face nao e 0 bem que desejo, mas 0 mal que nao quero
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fazer, esse eu continuo fazendo" (Romanos 7.19). Paulo estava realmente frustrado: "Nao entendo

0

que faco" (Romanos 7.15).

A resposta para os votos quebrados de Paulo e

0

nao cumpri-

mento das ordens estava no Senhor. "Gracas a Deus por Jesus Cristo,
nosso Senhor!" (Romanos 7.25). Voce precisa do poder de Cristo para
o ajudar.
Se voce chegou a violar seu voto, lembre-se de que isso nao foi
algo apenas contra si mesmo e seus principios;

e urn pecado

cometi-

do contra Deus. "Quando voce fizer urn voto, cumpra-o sem demora,
pois os tolos desagradam a Deus; cumpra 0 seu voto. [...J Nao permita
que a sua boca 0 faca pecar" (Eclesiastes 5.4-6).
Nao tente enganar Deus dizendo que voce nao sabia quanta

0 je-

jum seria dificil, ou que voce nao estava falando serio quando firmou
o voto. "[...J nao diga ao mensageiro de Deus: '0 meu voto foi urn
engano'. Por que irritar a Deus com 0 que voce diz e deixa-lo destruir
o que voce realizoui" (Eclesiastes 5.6).
Apenas em urn momenta privado com Deus
dera quao serio

e quebrar

e que voce

seu voto a ele. Apos quebrar

0

enten-

voto e orar

diante de Deus, voce se sentira chocado com suas pr6prias palavras.
Quando orar em voz alta, parecera que suas oracoes baterao no teto
e voltarao para voce. Seu coracao

0

condenara, e voce percebera que

nao pode orar pelo bem espiritual pelo qual se propos jejuar.
No entanto, voce desapontara outras pessoas tambern. Caso se
tenha "prontificado" a orar com urn grupo, sera que Deus respondera
a ele, tendo voce quebrado

0

circulo de oracao? S6 voce pode dar essa

resposta diante de Deus.
A profundidade

de sua conviccao deterrninara a profundidade

de sua confissao. Voce precisa suplicar se quiser ser restaurado na
presenca de Deus. "Por que, SENHOR,me rejeitas e escondes de mim
o teu rosto? (Salmos 88.14). Voce nao perdera seu relacionamento
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com Deus por causa disso, perdera apenas sua sociedade com ele.
Davi fez uma oracao: "Direi a Deus, minha Rocha: Por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vague an do e pranteando, oprimido
pelo inimigo?" (Salmos 42.9).
Nao fique tao deprimido, porern, pois

"0

sangue de Jesus, seu

Filho, nos purifica de todo pecado" (Lloao 1.7) A palavra "todo' significa que Deus perdoa pecados pesados tais como matar e roubar,
mas ele tarnbem perdoa coisas como promessas quebradas.
Observe que Deus lida com voce em misericordia, assim como
lidou com Paulo,

0

qual confessou todos os seus pecados, e tambern

reconheceu: "mas alcancei misericordia" (1Timoteo 1.13).
Portanto, recomece seu jejum, nao de onde voce falhou, mas
desde

0

principio, nao importa se faltam 3, 10 ou 21 dias. Inicie no-

vamente com alegria porque voce foi perdoado de um passado de
violencia. Recomece com a mesma fe que teve no principio.
Meu periodo de oracao
Senhor, comecei meu jejum com toda a integridade
e manterei esse compromisso ate a final.
Senhor, se violei meu jejum de maneira displicente,
perdoa-me par meu erro involuntario.
Senhor, se violei meu jejum conscientemente, perdoa-me
e da-me [orcas e animo. Recomecarei, mantendo
a voto original que fiz a ti.
Senhor, tern misericordia de mim e da-me forca
para orar ejejuar; ouve a intercessao de meu corariio
pelo objetivo espiritual que estabeleci. Amem.
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Minhas respostas de oracao

Para sugestoes de receitas, veja as paginas 217-231.

TERCEIRA SEMANA

Visao geral do lSQ ao 21 Q dia
Aprenda sobre oracoes especificas

N

aultima semana de seu jejum, voce aprendera a receber a cru-

cificacao de Jesus em sua vida de oracao (152 dia) e conhe-

cera a funcao de chorar quando jejua e ora (l6 dia). Voce jejuou
por pelo menos duas semanas. Desta forma investiu tempo extra
Q

na presencra de Deus. No 172 dia, voce vera a forca das oracoes introspectivas e, mais especialmente, aprendera
introspeccao

ou do desencorajamento

a sair do deserto da

e orara por seu objetivo de

fe. Alern disso, voce precisa ser lembrado de que ha urn tempo para
descansar em oracao (l8 dia).
Q

Assim, voce lera sobre oracoes urgentes (19<1 dia) e oracoes de ba-

talha espiritual

(2()2

dia). Uma vez que Satanas

e seu inimigo,

seja vigi-

lante em oracao.
A leitura do ultimo dia desafiara voce a permanecer

cada momenta e orar ate

0

fim de seu jejum.

Leituras diarias
~ 15Q dia: A oracao da crucificacao

dia: Chorando durante a oracao

~

1(j2

?~

17Q dia: Oracao introspectiva

,,~18 dia: Descansando em oracao
Q

?~

19 dia: Oracao urgente

?~

20 dia: Oracao de batalha espiritual

Q

Q

~ 212 dia: Permanecendo

firme

firme em

A oracao da crucificacao
Como baby boomer, fui condicionado a apreciar
melhor que

0

0

mundo tem a oferecer. lejuar bate de frente com

o consumismo, urn de meus maiores valores herdados. Deixar meu
desejo de lado para incentivar meu crescimento espiritual significa
negar-me e tomar minha cruz diariamente. Imagino que seria dificil para
mim estar

a altura do desafio do discipulado

e de um estilo

de vida consistentemente cristae sem praticar a disciplina do jejum.
DOUGLAS PORTER

D

urante

0

jejum segundo Daniel, voce sera tentado de diferentes

formas a desistir, muitas tentacoes serao sutis, de modo que voce

pode ate nao reconhece-las como tentacoes. Nao importa se as tentacoes SaD sutis ou descaradas, e preciso enfrenta-las e triunfar sobre elas.
Talvez voce nunca tenha jejuado; entao, seja cuidadoso.
vel que Satanas nao
abandonar

0

0

E prova-

tente abertarnente, mas em coisas rnenores, como

jejum antes de conclui-lo. Talvez voce seja tentado a apenas

"beliscar" algo que planejou abandonar por Cristo. Ou Satanas

0

pode

provocar a finalizar seu jejum urn ou dois dias antes do proposto.
Fui salvo em 25 de julho de 1950, e seis seman as depois entrei em
urn serninario. Satanas nao podia tentar-rne com pecados externos;
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entao, empurrava-me para os excessos, ou seja, para que eu me tornasse urn fanatico.
Fui bastante motivado por urn serrnao na capela sobre autocrucificacao pregado com base na epistola de Romanos: "Pois sabemos que
o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que

0

corpo do pe-

cado seja destruido, e nao mais sejamos escravos do pecado" (Romanos
6.6).0 pregador enfatizou a expressao "foi crucificado com ele" defendendo que era algo que nos, estudantes, tambem precisavamos fazer.
Posteriormente,

0

pregador nos desafiou: "Os que pertencem a

Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixoes e os seus desejos" (Galatas 5.24). Ele perguntou: "0 que voce crucificou hoje?"
Nada, pensei. Entao, decidi descobrir algo que pudesse crucificar. Resolvi desistir do pingue-pongue

- algo de que eu gostava demais -

uma vez por semana. E rapidamente acrescentei: Nada de jogar com a
turma. Foi dificil, mas consegui.
Todos os dormitortos masculinos eram aquecidos com uma caldeira central, e todos os aquecedores eram desligados as 9 horas da
noite. 0 quarto geralmente comec;:avaa esfriar quando chegava meu
horario de oracao, por volta das lOh30. Naquela manha, eu usava
apenas roupas de baixo para dormir, de modo que comecei a tremer
na hora em que me ajoelhei apoiado na cama. Estava tentado a voltar
para debaixo do cobertor quentinho, mas racionalizei: Niio ... Estou
crucificando meu desejo de calorfisico.
Senti que aquela oracao no frio era uma forma de crucificar minha carne, com suas afetacoes e luxuria. Disse a mim mesmo: Se voce
ama Jesus, crucificara a carne e se manterd orando aqui no frio. Ap6s
dez ou quinze minutos, eu estava tremendo tao forte que mal conseguia manter a concentracao: so pensava em voltar para debaixo das
cobertas. Tambern nao conseguia orar em voz alta para ajudar a focar
meu pensamento, pois meu queixo nao parava de tremer.
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Finalmente, racionalizei: Deus esta interessado em meu cora~ao;
ele ndo da a menor importancia ao sofrimento de meu corpo. Pulei
para debaixo das cobertas, mas nao para pegar no sono. Encolhi as
maos e os joelhos e voltei
era mais clara sob

0

a oracao,

tent an do justificar que a oracao

aquecimento protetor das cobertas.

Contudo, urn peso de culpa se abateu sobre mim. Racionalizei:
Se voce amasse mesmo Jesus, suportaria

0 frio

durante a oracao. Entao,

para "crucificar" qualquer necessidade de me sentir protegido pelo
aquecimento, sai de sob as cobertas e me ajoelhei novamente no frio.
Durante dois ou tres minutos "senti" uma vit6ria sobre a tentacao: foi
como se eu estivesse "crucificando"

0

desejo corporeo de aquecimento.

Entao, orei com mais intensidade enquanto a friagem aumentava.
Apos cinco ou sete minutos, eu ja estava "morrendo" de frio e meu
queixo tremia novamente. Eu mal conseguia manter 0 pensamento na
oracao. Finalmente condui: Que estupidez! Entao, pulei para debaixo
das cobertas e comecei a orar uma vez mais. Conforme eu me aquecia, a oracao se tornava mais leve. Entao, apos mais cinco minutos, novamente me vieram a culpa e a racionalizacao: Se voce amasse Jesus,
oraria no frio. Eu pensava em quanta Jesus sofreu por mim em sua
crucificacao, Entao, resolvi mais uma vez crucificar meu "eu"
Talvez voce sorrisse ao me ver deitando sob as cobertas e levantando-me varias vezes naquele quarto. Para dizer a verdade, acho
que Deus provavelmente

tambem sorriu daquele jovem ingenue,

tornado de amor e culpa, tentando demonstrar

algo ao deitar na

cama e levan tar dela.

o

problema

e que

0

pregador capelao aplicou de forma errada

a ideia de crucificacao. Jesus fez isso e declarou: "Esta consumado!"
(Ioao 19.30). A crucificacao de minha carne nao pode adicionar nada

a crucificacao

de Jesus. Minha crucificacao nao passaria de uma obra

mediocre. A Biblia nos ensina: "nao por obras, para que ninguern se
glorie" (Efesios 2.9).

159

A ora~ao da crucificacao

Eu nao entendia que essa "crucificacao" era algo que havia recebido de Deus. Acho que

0

capelao pregador se equivocou em sua

aplicacao porque a antiga King James traduziu Romanos 6.6 da seguinte forma: "Nosso velho homem esta crucificado" (grifo nosso),
sugerindo urn verbo de acao no tempo presente. Mas atente para
texto da Nova Versiio Internacional:

0

"nosso velho homem foi cruci-

ficado com ele" 0 verbo "crucificado" esta em uma acao passada na
lingua original.
Nossa crucificacao

e uma

acao passada; nossa velha natureza

foi crucificada quando Cristo morreu. Nao precisamos Jazer isso,
mas receber isso. Paulo explica isso na sequencia: "Fui [tempo passado] crucificado com Cristo" (Galatas 2.20). Cristo foi crucificado
no passado, e Paulo se identificava com a cruz na vida que ele vivia
apos essa crucificacao.
Ao morrer, Jesus morreu de todas as formas. Nao restou nenhurna vida. Quando tentarnos "crucificar-rios" (por exernplo, or ando

quando esta muito frio), nao morremos de todas as formas. A antiga
natureza pecaminosa nos tentara enquanto houver vida neste corpo.
Quando, porern, apropriadamente

nos "crucificamos" recebemos

0

que Cristo fez e aplicamos sua morte a nosso pecado. Paulo disse:
"Pois, por meio da Lei eu morri para a Lei, a fim de viver para Deus"
(Galatas 2.19). Isso significa que nos rendemos a Deus e recebemos
sua vida para triunfar sobre a tentacao e 0 pecado.
Esse tipo de vida

e sobre

nos rendermos completamente a Deus

em vez de fazer algo para obter vitoria. A questao nao

e sermos

ou

nao vitoriosos, mas Cristo ser vitorioso por nosso interrnedio. Alguns chamam isso de "vida crucificada", enquanto outros

0

chamam

de "vida transformada" ou "vida vitoriosa" Alguns se referem a isso
como "vida mudada"; isto

e, "Eu estava em Cristo

quando de morreu,

e agora me rendo para que de entre em minha vida".
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sobre como essa vida transformada

acontece:

a mim, que eu jamais me glorie, a nao ser na cruz de nosso

Senhor Jesus Cristo, por meio da qual
mim, e eu para
dos" para

0

humilhacao,

mundo"

0

mundo,

e urn fim para

nossa

sua vito ria sobre tudo isso. Isso tambem

to-

nao pecar mais.

natureza

pecaminosa.

que nos tent ani ao peca-

do (v. l Ioao 1.8). No entanto, submetemos

nosso ser a Deus para obter
nao significa que nao pecare-

pois Ioao ensina que quem pensa que

"Se afirmarmos

parou de pecar e mentiroso:

somos "crucifica-

a Deus e decidimos

que perdemos

Nos pecaremos,

para

pecado. Assim, quando

0

Nao, nos ainda temos uma velha natureza

mos novamente.

foi crucificado

tudo aquilo que a cruz simboliza:

mamos a cruz, nos nos rendemos
Isso nao significa

mundo

(Galatas 6.14). Quando

carregamos

degradacao

0

pecado, fazemos de Deus urn mentiroso,

que nao temos cometido

e a sua palavra nao esta em

nos" (Lloao 1.10). Isso quer dizer que, quando nos "crucificamos" - ou
tomamos

nossa cruz -tambem

fou sobre

0

tomamos

a vitoria de Cristo que triun-

pecado. Sua morte nos deu vida, para que recebessemos a

energia da vida de Cristo ao receber sua crucificacao.

Morte dos proprios
Jesus propos
-rne, negue-se

0

esforcos

seguinte desafio: "Se alguem quiser acompanhar-

a si mesmo,

tome diariamente

(Lucas 9.23). Isso nao significa

a sua cruz e siga-rne"

carre gar uma grande

e pesada

assim como alguns tern feito. Nem significa que precisamos
cruz como bijuteria

terrenos.

nossa morte

Ele continua

culo seguinte:

"Pois quem quiser

quem

a sua vida por minha

perder

9.24). Perder

usar uma

ou erigir uma cruz na frente de casa.

Jesus estava descrevendo
nos e os desejos

cruz

a vida e cumprir

para os esforcos

esse pensamento

huma-

no versi-

salvar a sua vida, a perdera,
causa,

este a salvara"

apenas a vontade

mas
(Lucas

de Cristo, nao sua

A orardo da

161

crucificacao

propria vontade egoista. Perdemos nossa vida ao abandonar os desejos terrenos e perseguir
Observe ainda

0

0

que Jesus nos oferece.

versiculo seguinte,

0

qual diz que nao ganha-

mos nada ao satisfazer nossos desejos: "Pois que adianta ao homem
ganhar

0

mundo inteiro, e perder-se ou destruir a si mesmo?" (Lucas

9.25). Tudo quanta

0

mundo oferece nao se compara

a vida

interior

que Jesus nos da,
De acordo com Jesus, a questao
mais com

0

que

0

e

que nos preocupamos

mundo oferece, ou com

0

que

0

de-

mundo tern ou

promete. No versiculo subsequente, Jesus afirma: "Se alguem se envergonhar de mim e das minhas palavras,
envergonhara

0

Filho do horn em se

dele, quando vier em sua gloria e na gloria do Pai e

dos santos anjos" (Lucas 9.26).
Crucificar a si mesmo nao quer dizer fazer algo "religiose" ou praticar "boas obras" para provar a si mesmo ou a Deus. Voce deve render-se completamente a Deus, permitindo que Jesus aja por seu interrnedio
e que a vida dele se torne sua energia ou seu poder contra 0 pecado.
Nao e uma morte fisica, mas uma morte interior

Hi urn grupo de homens nas Filipinas que se permitem ser pregados em uma cruz toda Sexta -feira Santa. Eles justificam a pratica
pelo fato de Jesus ter morrido em uma sexta-feira. Turistas, jornalistas e diversos espectadores assistem

a tentativa

desses filipinos de

identificar-se com Cristo ao serem pregados em uma cruz. Urn comerciante que beirava seus 40 anos ja havia passado por essa "peniten cia" vinte e uma vezes.'
A autocrucificacao e urn dos mais abusivos fenomenos do cristianismo. Aqueles que agem como os filipinos interpretam equivocadamente os escritos de Paulo: "Os que pertencem a Cristo Jesus
V. <http://www.msnbc.msn.com/idI17978154/>.Acessoem:

4jun. 2009.
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a carne, com as suas paixoes e os seus desejos" (Galatas

5.24). Como resultado

dessas interpretacoes

em estado de fome prolongada,

erroneas,

monges entram

oram na neve, batern em si mesmos (om

chicotes (assim como Cristo tambern foi chicoteado),
iocam coroa de espinhos

na cabeca e praticam

torturam

se,

(0

toda forma de torture

Outros vivem isolados; e outros ainda vivern sern falar com ninguern
durante sete anos ou mais. Outros se abstern do casamento

ou de qual

quer outro dom que Deus nos tenha oferecido (Y. Tiago 1.17).
Deus
fossernos

nao tinha

em mente

crucificados

com

que Cristo

disso

Cristo.

dos pecados;

ver alern de nossos

recebemos

desejos

quando

Simples mente

fez por nos em sua crucificacao,

pelo perdao

superar

nada

recebernos

Recebernos

sua morte

egoistas.

orde nou que

Sua morte

0

sua morte

pelo poder
nos da poder

de vi
para

a tentacao,

o problema

e que gostamos

mos criticas ou quando
seguimos

de parecer gente boa quando

somos motivo

nossa vida tentando

parecer

papel. Em geral, desempenhamos

de chacota

e rejeicao

sotrc
Entao,

bons, ou representarnos

urn

papeis para sermos aceitos nos di-

versos grupos com os quais nos relacionamos.
Quando

nos crucificamos,

ele pensa de nos importa

rendemo-nos

a Cristo, pois aquilo que

muito mais do que qualquer

outro pema

mento a nosso respeito. Nao mais vivemos para parecer bons aos olhos
dos outros. Oh, sim, somos bons vizinhos,
nao queremos
rompemos

fazer coisas estupidas

nossa representacao

Assim, para crucificar
primeiro,
modo

"E

ou parecer estranhos.

hipocrita,

tativa de fazer os outros pensarem

c

Mas inter

a qual nao passa de uma ten

que sorn os aquilo que nao

SOI1lOS.

a si mesmo, voce precisa satisfazer Cristo

depois sua familia e finalmente

para um novo propcsito,

necessario

damos bom testemunho

aquele

os outros.
sugerido

que ele cresca e que eu diminua"

Vivernos desse

por Ioao Batista:

(Ioao 3-30).

163

A orap'io da crucificacao

Quando nos crucificamos,

adotamos urn novo sistema de va-

lores. Desistimos de nossa compulsao interior de autopoder, autoprotecao, autossucesso e tentativa de agradar aos outros. Entregamos
tudo a Deus para que ele assuma

0

controle e usamos tudo quanta

ele nos permite usar.
Nao mais temos de "ganhar" por motivos egoist as. Aprendemos

e mais satisfatorio

que perder tudo por Deus

do que ganhar

0

mundo

inteiro. Pois, quando perdemos tudo para Deus, ganhamos a coisa
mais import ante desta vida - estar no centro da vontade de Deus.
Ninguern gosta da ideia de morrer. Toda pessoa normalluta para
continuar viva. Mas e se voce fosse morrer hoje? A vida continuaria
sem sua presencar Sim! Existia vida antes que voce nascesse? Sim!
Nossa vida nao e algo fundamental para a continuidade da raca.
Entretanto, quando morremos para nos mesmos, vivemos para
Deus. Quando morremos

dessa forma, tornamo-nos

importantes

para Deus, e ele nos usa. Quando morremos para nos mesmos, tornamo-nos necessaries para Deus.
Crucificar nosso ser

e outra

forma de lidar com nosso orgulho.

Ao nos rendermos completamente
mildes. Tiago diz: "Humilhern-se

a Deus, tornamo-nos

mais hu-

diante do Senhor, e ele os exal-

tara" (Tiago 4.10). Portanto, nossa humildade

e

importante

para

Deus, caso ele queira usar-nos.
Humildade

e uma palavra

bem interessante. 0 Aurelio define hu-

mildade como "virtude caracterizada pela consciencia das proprias
limitacoes: modestia, simplicidade; sentimento de fraqueza, de inferioridade com relacao a (alguem ou algo); reverencia ou respeito para
com superiores; acatamento, deferencia, submissao'"
Essa palavra provem da palavra humus, que significa "da terra".
Humus

e 0 solo organico

caracterizado pela decomposicao parcial de

Dicionario Aurelio Eletronico Lu, 2009.
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plantas e animais. Analisando
uma vida nova provern
quando

profundamente:

da morte

voce se "crucifica"

-

de outras

ou morre

-,

cia que gera uma nova vida proveniente
Nossa vida nao representa

continuara

que, se

uma expt

'u()

'il

['

de Deus.

do que Iesus disse: "Dizo lit ~

ele so.Mas se morrer, clara muito fruto" (Ioao 12.2 '

:"

a nos mesrnos, outros prosperam

energia

solar para produzir

e viven

a chuva a

estar aberta

nova vida em nos e

Mas essa nova vida nasce com humus, au seia, com
proprio

1(

11',1'")"0"

0

Nossa vida precisa, portanto,

a

produz

Desse

i.iu

grao de trigo nao (air na terra e nao

quando crucificamos

solo e

rnaterias.

pJ"f

uma sernente que pode ser plan IJel i ~)ur

Deus para dar vida a outros? Lembre-se
verdadeiramente

soia rico que

0

ri

1

,

,I

ill

11,\

,1'

mort

Ul11c1

ser.

Tentar tornar-se

e como

humilde

tentar pegal' no sono

mais voce tenta, mais dificil se torna, Quando
porem, assim como quando
camos acontece.

nos rendemos

nos rendemos

pais ela

e

UI11

'('

1,1 'c"

ao Senhor. aquilo

Voce nao pode oral' por humildade

te, nem pode desenvolve-la,

.'l

delibercc.c:

.'

dam de Deus.

Iejuar e autocrucificacao
Voce esta em um jejum que vai durar dez au vinte e urn did"
se engane: voce nao se tornara

mais espiritual

Abster-se de comida nao dara a voce nenhum

apenas pOrlil.

e que

[ejuar

e apenas

E Deus quem da

0

COtI

um meio para urna finalidade:

voce adquire um relacionamento
resultado

mais profundo

.an ',,_

l' It'

com

ult ("

Dt.'L,S.

que voce busca.

[ejuar pode colocar outro prego na cruz do autossacrific
nao faz de voce alguern mais santo ou melhor intercessor.
atos de autocrucificacao

'd,

merito diante l:l.' ~)eLl'.

Quando jejua, voce medita mais em Deus e ora com mais
intensidade.

'\~·ll

F

que sao efetivos, como romper com

.1, 111<1'

iutr

,

urr nt:

1)

11..
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A ora~ao da crucifica~ao

de vida que nao

leva ao conhecimento de Cristo, ou negar-se a pra-

0

ticar algo pelo fato de comprometer sua fe, ou sacrificar

0

dinheiro

que voce esta poupando para algum item superfluo e doa-lo

a causa

de Cristo. Existem atos de autocrucificacao quando ha uma rendicao
correta - aquela que proporciona seu crescimento em Cristo.
Mais comumente, a autocrucificacao provern de pequenos atos
intencionais pelos quais consagramos parte de nossa vida a Deus. Ficar sem comida nao the trara nenhum merito, mas, quando voce poe
Cristo em primeiro plano para interceder por urn projeto de oracao
em vez de comer, isso sera muito honrado por ele.
As pequenas vit6rias sobre

0

prazer e a autopromocao em geral

nao serao vistas pelos outros, mas nos conduzirao a urn grande crescimento espiritual.
Meu periodo de oracao
Senhor, reconheco que tenho um "ego"muito grande.

Parfavor, ensina-me a par Cristo em primeiro lugar em tudo.
Ensina-me a ser humilde.
Senhor, nao posso crucificar a mim mesmo par nada que tenho
orado au feito. Quero receber a beneficia de Cristo par meio de sua
morte e do perdao de meu pecado.
Senhor, niio posso tornar-me mais espirituaLpar gastar mais tempo em
ora~ao.Recebo a vida de Jesus, que vem de seu triunfo sabre a morte. Eu me
rendo a Cristo e sereifirme contra a tentacao, protegido par sua presenca.
Senhor, deixarei as pequenas coisas que prejudicam minha vida
espiritual e as grandes vaidades que destroem minha alma. Clamo par
tua vitoria sabre a tentaaio. Quero crescer de uma forma que
me leva para mais perto de ti. Amem.
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Chorando durante a oracao
'itgora, porem", declara
mim de todo

0

0 SENHOR,

"voltem-se para

cora~ao, com jejum, lamento e pronto".
JOEL

2.12

lguma vez voce orou tao intensamente

A

que chegou a chorar?

Talvez quando voce foi salvo, ficou tao convencido do pecado
que chegou a chorar diante de Deus. Hoje, vamos [alar sobre 0 choro que acontece durante uma oracao. Sera que lagrirnas ajudam suas

oracoes a serem respondidas?
A Biblia nos ensina que hi "tempo de chorar e tempo de rir"
(Eclesiastes 3.4). Portanto, quando devemos chorar em nossas oracoes? E sera que hi urn tempo no qual devemos rir durante a oracaor
Se nossos olhos estao sempre secos, isso significa provavelmente
que nosso solo tambem esta seco. Pois assim como
barro, algo pode ter endurecido nosso coracao.
Por outro lado, quando derramamos
isso provavelmente

0

sol resseca

0

lagrimas diante de Deus,

significa que Deus tocou

0

centro de nossos

sentimentos. Provavelmente ele arrancou a camada que envolvia a
ferida, mas precisava ser curada.
Muitas pessoas choram quando se encontram com Cristo verdadeiramente pela primeira vez. Uma mulher que se viu quebrantada em

168

seus pecados se prostrou
Sirnao,

0

diante de Jesus enquanto

seus cabelos,
Enquanto

casa de
me

l

os pes com suas lagrirnas. Depois os enxuu , ,

beijou-os

e os ungiu

com

perfume"

0

(Luc.i-

'8:

a mulher ungia os pes de Jesus, Simao a criticava, prm1\ el

mente por causa de suas lagrimas

e por fazer uma cena em sua

as.i.

mais do que isso, Simao criticou Jesus: "Ao ver isso, () tame"

Contudo,
0

11,1

fariseu, "e se colocou atras de Jesus, a seus pes. Chorando.

cou a molhar-lhe

que

ele ceava

havia convidado

disse a si mesmo: 'Se este hornem fosse profet.i,

saberi a quem nele esta tocando
dora' ': Jesus sabia
ria sobre

0

"Portanto,

0

e que tipo de mulher ela e: urna pecae lhe contou uma histo-

que Sirnao estava pensando

debito cancelado,

Entao, Jesus defendeu

eu Ihe digo, os muitos pecados

a mulher, dizendr

dela the foram perdoados,

pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoadr
co am a". Entao, Jesus disse

a mulher:

,

estao pI..

"Seus pecados

)li-

os

(Lucas 7A7,4S). Nao ha nada errado em chorar de algul11,\ forma t'e~SO'l
diante da cruz. Mas nem todos derramam
Em 1957 pastoreei
mexicanos

a igreja de West Dallas, onde viv i~t'r varies

naturalizados.

Tinhamos

po pel a mae da familia Rodriguez,
meninos

e

0

lagrimas quando sao sahw,

orado durante

tocada

por nossa reuniao

ela ria de forma incontrolada;

para contornar

comunitaria

foi

e levantou

era conduzida

a

riu tanto que me chama ram

a situacao.

A sra. Rodriguez

contou que tinha subido os degraus da Catedral

Catolica no Mexico a fim de ser perdoada,
havia chorado

, rres

A sra. Rodriguez

sua mao para ser salva ao final do culto, Conforme
Cristo,

:11-

](1]',\

para que ela fosse sahl."

marido estavam quase convertidos.

profundamente

um

em muitos trabalhos

tinham sido perdoados.

Quando

liturgicos,

ela aprendeu

pudesse fazer para obter a salvacao, a
muito pesada foi retirada

mas nada acontecera, Eta

11aO

mas seus pecados

nao

que nao havia nada que

ser crer em Jesus, urna carpI

de suas costas. Tudo

0

que ela devia tazer
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Chorando durante a ora~iio

era convidar Jesus a entrar em seu coracao. Ouvindo sobre a gra~a, ela
cornecou a rir com regozijo por causa da liberdade oferecida em Cristo.
Voce foi salvo com lagrirnas ou com risadas? Mesmo ap6s a salvacao;o choro pode tornar-se parte da oracao. Algumas vezes choramos por causa do pecado em nossa vida. Algumas vezes as lagrimas
sao decorrencia natural de nossas falhas ou frustracoes, ou mesmo
quando as circunstancias estao contra nos. Choramos em virtude da
morte de alguern proximo, mesmo que ja fosse hora de sua morte.
Quando Lazaro, irrnao de Maria, morreu, "Jesus agitou-se no espirito
e perturbou-se"
sua vida

0013.0 11.33).

e retirada.

E natural chorar quando uma parte de

Jesus tambern chorou (Ioao 11.35), nao apenas

por Lazaro, mas pela descrenca de Maria, Marta, seus discipulos e
dos judeus. Jesus chorou porque eles 0 rejeitaram; mas ninguern imaginou que ele poderia prevalecer contra a morte. Algumas vezes voce
nao sente vontade de chorar quando

e rejeitado?

Talvez voce esteja orando pelo alvo do jejum e, caso suas oracoes
nao sejam respondidas, suponha que isso resultara em perda financeira, derrota espiritual, fracasso aos olhos daqueles que sabem que
voce esta jejuando, ou ainda uma derrota espiritual acerca de seus
votos a Deus. Quando sofremos derrotas, nosso coracao se quebranta
como uma represa cujas aguas represadas cornecam a fluir.
Algumas vezes nossas lernbrancas nos fazem chorar. Os judeus
que foram cativos na Babil6nia lembravam os bons tempos na terra
prometida e a presen<;:ade Deus no templo. Seus pecados levaram-nos

a punicao

divina, e a Babil6nia os levou em cativeiro. Eles, entao,

clamavam: "Junto aos rios da Babilonia nos nos sentamos e choramos
com saudade de Siao" (Salmos 137.1). Seus algozes pediam-lhes que
cantassem seus salmos. Eles, entao, respondiam:

"Como poderia-

mos cantar as cancoes do SENHORnuma terra estrangeira?" (Salmos
137.4). Existem ocasioes em que devemos par de lado
chorar por causa daquele amor perdido.

0

regozijo e

170
Talvez voce tenha adicionado

a sua oracao de jejum

0

pedido de

salvacao de pessoas especiais que ainda nao foram salvas. Paulo se sen
tiu

assim quando orou pelo povo judeu perdido: "teriho grande

e constante

angustia

dicoado e separado
raca" (Romanos

em meu coracao, Po is eu ate desejaria

tn.,k/«

ser amal

de Cristo por amor de meus irrnaos, os de 111nha

9.2,3). As lagrimas do apostolo nao erarn por algo que

ele havia perdido, mas, sim, por aqueles que se haviam perdido. Algu
mas vezes voce chorara por causa dos pecados em sua vida, e prm ,1HI
mente, quanta maior for

o rei

Davi cometeu

seu pecado, matou

0

pee ado, mais intensas serao suas lagrilLls

0

adulterio

com Bate-Seba

marido dela. Existent pecados maiores que .idul

terio e assassinator "Passado

0

para 0 palacio, ela se tornou

sua mulher

luto, Davi mandou

contra Deus, mas, quando percebemos

e ai que

que a troL.XeSSCI'1

e teve um filho dele. \id~ .1
ao SENHOR" (2Samuel 11.27). Iodo peL,d(l ~

que Davi fez desagradou
Deus,

e, para encobn:

que nossos pecados I11JCh':Gl!'1

choramos.

"E Davi implorou

a Deus em favor da crianca.

Ell' iejuou ~

t'1

trando em casa, passou a noite deitado no chao. Os oficiais do p.il,« i)
tentaram

faze-Io levantar-se

do chao, mas ele nao quis, e recrsot

Ll)

mer" (2SamueI12.16,17).
Apesar

de sua tristeza

profunda,

qual ret1ete seu arrependimento

Davi escreveu

Pois eu mcsmo

reconheco as minhas transgressors,
eo meu pecado sempre me persegue.
Contra ti, so contra ti, pequei
e Ill. 0 que tu reprovas,
de modo que justa

e a tua

sentence

e tens razao em condenarrne
1:.sconde

0

[...]

rosto dos meus pccados

e apaga todas as minhas

(Salrnos 513,1,9)

0

com 1{lgrimas diante de

iniquidade-

salm:
DeLIS.

,I
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E muito

mais facil reconhecer seu pecado quando voce lida com

ele de forma biblica. Se voce endurece

0

coracao e age como se nao

tivesse pecado algum, Deus acabara quebrantando-o e lidara com seu
pee ado de uma maneira bem dura. Caso voce ainda nao saiba muito
sobre Deus, entenda que ele tratara seu pecado de modo bem mais
rigoroso do que voce lidaria. Port anto, lide com isso voce mesmo e
livre-se de uma dor desnecessaria.
Alern disso, tenha cuidado ao orar para que Deus quebrante seu

coracao, Ele pode fazer isso realmente e causar mais dor do que voce
sofreria, caso tivesse lidado com

0

pecado antes e de forma completa.

Quando Deus quebranta seu coracao, pode ser tao doloroso
quanta a perda daquele amor que voce imaginou jamais perder. Talvez em sua historia de vida tenha ocorrido um momenta em que a
dor foi tao intensa que voce chegou a pensar que nao conseguiria
continuar a viver. Caso Deus tenha de quebrantar seu coracao, voce
talvez precise suportar aquela dor novamente, mas certamente de
m.odo ainda m.ais intenso.

Como voce deve agir, sabendo disso? Primeiro, reconheca a desobediencia em sua vida e de a isso
-

0

mesmo nome que Deus usa

pecado. Nao culpe sua natureza pecaminosa dizendo que ela

0

impulsiona ao pecado: "Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nos mesmos, e a verdade nao esta em nos" (l Ioao 1.8).
Tambern nao dig a que voce nunca pecou: "Se afirmarmos que nao
temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra nao esta em nos" (Lloao 1.10).
Segundo, confesse seu pecado a Deus,

0

que significa reconhe-

cer seu pecado por aquilo que ele realmente e; "Se confessarmos os
nossos pecados, ele e fiel e justa para perdoar os nossos pecados e nos
purificar de toda injustica" (Lloao 1.9). Voce notou que Deus purifica

depois que confessamos?
Terceiro, observe que Deus perdoa todos os nossos pecados: "Se,
porem, andarmos na luz, como ele esta na luz, temos comunhao uns

o )E)L"

172

com os outros, e

0

SEGl'''DO

DA"'FI

sangue de Jesus, seu Filho, nos purifiea de to do

peeado" (Lloao l.7, grifo nosso).
Quarto, voce preeisa abandonar seus peeados e deeidir nao mais
pratica-lo.

Iejue e ore: "E nao nos deixes eair em tentacao,

mas livra-

-nos do mal" (Mate us 6.13).
Finalmente, aprenda com sua expenenCla. Assim, voce ficara
mais fortalecido e podera superar aquela tentacao especifiea.
Meu periodo de oracao
Senhor, mostra-me

0 pecado

que interjere em minlia

vida de oraciio; vou confessa-lo e me arrepender.
Senhor, eu me arrependo e me aiasro do pecado
que bloqueia

minlia

amizadc

Senhor, teu perdao me sobreveio

contigo.

11 111 iin

, Eu

11/C

alegro

na orlli;iio diante de tua presence. Amem.

Minhas respostas de oracao

Para sugestoes de reeeitas, veja as paginas 217 -231.

Oracao introspectiva
Mesmo se quisessemos, niio conseguiriamos manipular Deus. lejuamos e
oramos para obter algum resultado, mas a resposta esta nas maos de Deus.
Um dos maiores beneJicios do jejum

e que nos tornamos

mais atentos as

coisas de Deus - mais conscientes de nossas Jraquezas e de seu poder, de
nossa incapacidade e de sua autossuficiencia - e atentamos para tudo
quanta ele quer que sejamos e[acamos. 0 jejum cristae, porem,
diferente de outros jejuns, como, por exemplo,
buscam resultados; entretanto,

0 jejum

0

e total mente

do hinduismo. Ambos

hinduista concentra-se em si mesmo,

tentando conquistar algo por meio de um sacrificio. 0 jejum cristae centra-se

em Deus. Os resultados sao espirituais e glorificam Deus - tanto na pessoa
que jejua quando nos outros pelos quais jejuamos e oramos.
ELMER

L.

TOWNS

oce ja se sentiu alguma vez como se estivesse em urn deserto sem

V

saber qual direcao tomar? 0 horizonte parecia distante, e nada

era familiar. Voce ja se sentiu perdido sem saber que rumo tomar?

o salmista

sentiu-se perdido: "Quando estou angustiado, busco

o Senhor; de noite estendo as maos sem cessar; a minha alma esta inconsolavel!" (Salmos 77.2). E, em outro momento, ele clama: "Quanto a mim, os meus pes quase tropecaram: por pouco nao escorreguei"
(Salmos 73.2).

o
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Entao, ele suplica: "Nao escondas
tou atribulado.

de mim

teu rosto quando

0

Inclina para mim os teus ouvidos,

responde-me

depressa!"

e nao conseguia

(Salmos 102.2).0

Deusr

eu •..L1l11,\l

salmista sentiuse

pcrdid:

Dells. Voce }a se sentiu perdido

encontrar

seguir encontrar

quando

Ja se sentiu como se

feito de ferro, e suas oracoes batessem

0

,em Lon

teto de sua casa

e voltassem

,s

tOSSl'

para voce? Quando

voce clamava a Deus, era como se ele nao estivesse ali?
Quando

isso acontece,

do de oracao introspectiva.
tenebroso

a maioria

das pessoas entra em urn e-ta

[ejuar pode ser a marca de um mom, nro

em sua vida, e alguns podem

ficar sern esperan~a

consolo. Tudo isso pode levar it depressao.

sern

L

As pessoas se senicm inca

pazes de jejuar e orar por um objetivo.
Algumas pessoas reclamam
de tentarem
culpam-se,

a Deus, ou reclamam de Deus.

[111

vel

buscar a Deus ou algum auxilio externo, elas se techam,
e como resultado,

sentern-se

ainda mais desesperadas

L'

desamparadas.
A oracao de J6 talvez seja

0

melhor

exemplo

de uma oracao

in-

trospectiva na Biblia. J6 nao tinha feito nada errado; nao havia em
sua vida nenhum

pecado visivel pelo qual ele devesse ser julgado por

Deus. Ainda assim, a maioria

de nos sabe que ele sofreu violencia,

perda familiar, roubo e falencia, [o entrou em urn estado inacreditavel de sofrimento

e dor, mas continuou

acusa-Io de transgressao.

o rebanho
trabalhadores
tacoes,
matando

e ninguern

poderia

J6 nao era culpado.

de J6 foi roubado
foram mortos;

e um vendaval

crendo;

por agressores;

raios cairam

destruiu

suas ovelhas e seus

e queimaram

a casa onde

estavam

suas planseus filhos

todos eles. Em outro ataque sobre suas propriedadcs,

camelos foram roubados
A derrota

financeira

entao, "prostrou-se,

e mais servos foram mortos
que todos nos temernos

rosto em terra, em adoracao"

(v.

To

alcancou

00

mais

1.13-19).
Io, que,

1.20). Frn vez
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Oracao introspectiva

de reclamar, T6 exercitou sua fe em Deus: "Sai nu do ventre da minha
mae, e nu partirei. 0

SENHOR 0

o nome do

06 1.21).

SENHOR"

deu,

0 SENHOR 0

levou; louvado seja

Satanas, que havia manipulado a primeira onda de perseguicao,
decidiu atacar T6 pessoalmente. T6 foi acometido de "feridas terriveis';
que

0

marcaram tao forte mente a ponto de ele se cobrir com cinzas,

cocando-se com urn caco de louca para aliviar

0

sofrimento.

Dias como esses, em que somos tornados por horrores fisicos,
todos nos tememos. T6 fala a respeito: "0 que eu temia veio sobre
mim;

0

que eu receava me aconteceu"

06 3.25). As oracoes intros-

pectivas sempre estao enraizadas no medo. Quando nao podemos
mais lidar com nossos medos, acabamos em urn estado sem esperanca. Entao, desistimos, assim como T6, aparenternente, havia desistido. "Meus dias correm mais depressa que a lancadeira do tecelao, e
chegam ao fim sem nenhuma esperan~a. Lernbra-te, 6 Deus, de que
a minha vida nao pass a de um sopro; me us olhos jamais tornarao a
ver a felicidade"

06 7.6,7).

A mulher de T6 tambern desistiu de tudo. Nao foi urn auxilio para
o marido durante seu sofrimento. Disse a ele: "Voce ainda mantern a
sua integridade? Amaldicoe a Deus, e morra!"

06 2.9).

Havera tempos em sua vida em que voce se sentira abandonado
por Deus. Talvez

0

objetivo de oracao pelo qual esta orando

0

deixe

desencorajado. Talvez voce duvide de que Deus possa responder a
suas oracoes e esteja prestes a desistir.
Ao longo de toda a Biblia, encontramos promessas de que Deus
vira em nosso socorro quando nos entregarmos completamente a sua
misericordia e suplicarmos por sua presenca: "Este pobre homem
clarnou, eo

SENHOR 0

(Salmos 34.6).

ouviu; e 0 libertou de todas as suas tribulacoes"

o
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Mais tarde
tern

0

0

coracao

jFJl·~1

salmista

D~"Jl'l

~FGL:\DO

promete:

"0

esta perto do~

SFNHOH.

e salva os de espirito

quebrantado

passa por muitas adversidades,

mas

0

SE~HOR

0

abarido.

('

lit.

l

",tl.,

livra de tod...'

i

<".'

mos 34.18,19).
Algumas vezes nao
vezes pegamos
perdemos

e 0 pecado

que nos taz encalhar no desertc

uma rota errada. Tomarnos

ignorado

as instrucoes

o Senhor
precisarnos

aprender

L 11

~
I)'

Talvez tenh..»
sell f "

buscado

isso os ceus permane.,:am

pOl'

por vezes nos permite perambular

\1

em silenci ).

pelo deserto. ponj

a licao: "Pai, se que res, afasta de

Ill! m

este

La

It

e
l ,"

nao seja feita a minha vontade, mas a tua" (lucas 22.-+ '

Talvez Deus nao se apresente
volta no caminho

algo conosco. Se nao prestamos

nos perdernos

ocupados

Ul,O

ele falh"

atencao aos sinais biblicos ner:

no deserto

porque

direcionar

demais com nossos proprios

a consequencia

Deus. Entao, atligimo-nos
Quando

III

nossa vid.
negocios

par
obsci

de uma vida sem a presenc<)

e iniciamos

nossa propria

111"
1 ,

1-

1 ()~

de

entrega

eu tinha 5 anos, minha mae me levou ao centro cia cid«

de em Savannah,

na Georgia, para fazer as compras

suia uma grande bolsa de tapecaria

de Natal. Ela P("

e me pediu que a segura sse pela«

alcas. Por toda parte eu segurava firrne na bolsa conforme
serpenteava

.1'

nao pre-tarno«

tisfazer sua vontade. Entao, Deus nos deixa seguir caminhos
e, entao, sentimos

I

atentar as suas palax ras:

Talvez Deus estivesse tentando

estavamos

.e

COIOdl

nao lhc estamos dar-e

nao iriamos obedecer,

do Espirito Santo, conseguiremos
Por vezes

diante de nos para nos

certo porque simplesmente

ouvidos. Muito provavelmente

atencao.

deliberada.

de Dells, ou nao tenhamos

para nossa vida. Talvez

contudo,

uma decisao e'lUln - '"

a vontade de Deus em nossa vida. Nao cometcrnos

cado, uma rebeliao ou uma transgressao

\,

no meio da multidao.

soltei da bolsa para olhar

0

Lembro-me

minha m.ie

que em uma das loras

que eu queria ganhar no Natal.
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Orafl'io introspectiva

Entao, vi a bolsa adiante, corri e me agarrei novamente as alcas
dela. Quando cruzamos a Broughton Street, uma senhora afro-americana olhou para mim e perguntou: "Por que voce esta segurando
minha bolsa?"
Larguei imediatamente

0

objeto, enquanto a mulher chamou urn

policial, que me tomou nos braces e me protegeu ate minha mae me
reencontrar.
Eu nao me perdi porque quis abandonar minha mae, Simplesmente nao prestei atencao ao que era necessario.

E assim

com voce?

Se voce gasta tempo na presenc;:ade Deus jejuando, pode descobrir

0

caminho de volta ao ponto em que se perdeu.
Quando Deus fala conosco e nao ouvimos,

0

que de faz? Ele

poderia chamar-nos - poderia ate gritar para nos -,

mas em ge-

ral faz algo diferente. Ele para de falar e silencia ate que estejarnos
preparados para ouvi-lo, Ao aparentemente nos abandonar por urn
tempo, Deus recobra nossa atcncao e nos desesperadamente saimos
em sua procura.
Ha algo grande que aprendemos ao nos perder no deserto aprendemos

sobre

0

autoconhecimento.

Uma das melhores licoes

que podemos aprender na vida e 0 que podemos fazer com ela. Esse e
urn dom ainda maior do que aprender

0

que devemos fazer.

Lembre-se: ha apenas algumas coisas que a maioria de nos pode
fazer com maestria, mas centenas de milhares de coisas que nao podemos fazer. Bem-aventurado todo aquele que conhece os limites de
suas habilidades espirituais!
A fundacao do auto conhecimento
constroi todo

0

e a base sobre a qual voce

resto. Quando voce tern urn born conhecimento de si

mesmo, pode fazer adicoes, subtrair algumas coisas e mudar outras.
Voce constroi urn campo de forca espiritual quando constroi sobre
urn conhecimento adequado a respeito de si mesmo.

o
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Entretanto,
pectiva,

JEJL:\!

SEGUXDO

se voce gasta

0

tera uma vida miseravel,

se sentira

derrotado,

muita facilidade

e

D,'\lf L

uma vida vazia. Voce nao apenas

mas as tentacoes
pecado

0

tarnbern

0

alcancarao

a perfeita

cegara em relacao

0

intros

resto de sua vida de oracao

com

\ ont ade

de Deus.
Como um cego caminha?
de muito do que gostaria

Sem muita confianca.

de ver e pisa sobre solo que nao pock en
apenas as falhas e vive ern

xergar. Uma pessoa cega acaba percebendo
um mundo

de trevas. Quem gostaria de viver em trevasi

Quando
tomadas

Essa pessoa per-

voce age como um cego, acaba punindo-se

das decrsocs

ou dos erros cometidos.

Quando

olhamos

Paulo: "Pois

0

para nosso intimo,

que face nao e

quero fazer, esse eu continuo
nao sou eu quem

0

faz, mas

0

acabamos

bem que desejo, mas

fazendo. Ora, se faco
0

gritando

0

0

C01110

mal que nao

que nao quem, ia

pecado que habita em mirn" (Romano-

7.19,20). Nunca devernos deixar que a 01"<1\ao introspective

sera nossa

ultima oracao.
Voce vai ao medico quando

se machuca.

dor pode nao ser a raiz do problema.
pleto para descobrir
voce precisa ouvir

0
0

do medico

Quando

errado

e

0

alguns remedies,

A questao

e entao, para ficar born.

seguir as presLI"I\()es

bem. Da mesrna forma, precisamos

de nosso Medico espiritual

0

LO'l1

alguns exercicios ou outr.rs

e que precisamos

voce inicia uma jornada

precisa levar

'.1I,\

medico e seguir suas instrucoes.

para ficarmos

as prescricoes

a causa de

0 medico faz urn exame

que voce esta sentindo,

Ele pode prescrever
formas de terapia.

Contudo,

seguir

para ficarrnos bem.

ao mais profundo

Medico (Deus) junto para que diga

0

de sell

'lei,

que de taro esta

que voce precisa fazer para ficar bem. Tenha ccrtez.i de

que, ao analisar seu intirno, voce olhe com os olbos de
Porque ele e a verdade e mostrara

a voce a verdade.

DeLIS.

Po que?
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Ora~iio introspectiva

Sempre leia a Biblia ao fazer uma oracao introspectiva. E a seguir
ore como Davi: "Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas
da tua lei" (Salmos 119.18). Entao, busque por respostas: ''A explicacao das tuas palavras ilumina e da discernimento aos inexperientes"
(Salmos 119.130).
Deus nos revelara

0

que precisamos aprender sobre nos mesmos

e escondera aquilo que nao devemos ver. Deus nao mostrara todas as
suas fraquezas; nenhum de nos conhece todas elas. Note a frustracao
de Paulo quando ele realmente enxerga a si mesmo: "Nao entendo
que faco. Pois nao faco

0

que desejo, mas

0

que odeio. E, se faco

0

que

nao desejo, admito que a Lei e boa. Neste caso, nao sou mais eu quem
faz, mas

0

0

0

pecado que habita em mim" (Romanos 7.15-17).

A oracao introspectiva deve levar-nos ao local de perdao. Quando

olhamos alem de nossos pecados e falhas, em direcao a Jesus Cristo,
estamos buscando uma purificacao.
Se, porern, andarmos na luz, como ele esta na luz, temos cornunhao

uns com os outros, e 0 sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de
todo

0

pecado.

Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nos mesmos, e
a verdade nao esta em nos. Se confessarmosos nossos pecados, ele e
fiele justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda
injustica.Se afirmamos que nao temos cometido pecado, fazemos de
Deus urn mentiroso, e a sua palavra nao esta em nos. (Lloao 1.7-10)
Entao,

0

que podemos aprender com esses verslculos? Ocorre

que, quando anda na luz, voce

e purificado

automaticamente

de to-

dos os pecados (v. 7). Deus ama perdoar voce porque sabe que voce
nao pode viver uma vida perfeita; voce tern uma natureza pecaminosa (v. 8). Ele sabe que voce continuara a pecar (tanto inconsciente
quanta voluntariamente,
sar seus pecados (v. 9).

v. 10). Ele oferece

0

perdao se voce confes-

o

180

o

e urn

perdao

/E/UM

DANllL

novo inicio, pois Deus permite

mece. Voce nao pode ignorar
introspectiva.

SFGl;~D()

Enfrente

voce se surpreendera

0

a questao

que voce re..o-

pecado que descobre
honestamente

em quao rapidamente

-

em sua om
no deserto

.t1(l

-

t

saira do deserto e \ oltura

a seu local de oracao.
Entretanto,

voce precis a afastar-se

Precisa aprender
quanta

sobre si mesmo

voce aprende

sobre si, em meio ao deserto,

cao sabre a qual podera

construir

e falhis.

de suas frustracoes

e buscar os desejos de Deus. Iudo
algo para

0

sera

Ul11d

f, ' ,\

futuro.

Meu periodo de oracao
Sel1hOJ; algumas

introspectiva,

veze~ parece

bomja:er

uma

mas tao [nisirante quando continuo al).

Sel1hOJ; sci que IIno tenho nada de boni cnt mini
lias Escrituras

a jim de descobrir

Senhot,

confesso mcu

tua purijicacao

orilrcio

lI1e51110, ell tc

tua pericit a vontadc

pecado de

Illitocolllisemrao

c'

IlO

caminho reto

c

estreito

cumprir iua vontade em minlia vida.

pOI"li

A.mL'IIl,

Minhas respostas de oracao

--------------------

Para sugestoes

pe; ,

e tell perdao, pclo 5(lIlgllC de (rz510.

Senhor, andarei

ll' '"

pur.i=ninh«,

-

de receitas, veja as p,iginas 217 -231.

Descansando em oracao
Entii.o Ester mandou esta resposta a Mardoqueu:

"Va reunir todos osjudeus que estii.oem Susii, e jejuem
em meu favor. Nii.o comam nem bebam durante tres dias
e tres noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como voces.

Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei.
Se eu tiver que rnorrer; rn orrerei".

ESTER

a muitas

H

4.15,16

formas diferentes de oracao. Existem oracoes desespe-

radas, oracoes de batalha espiritual, oracoes de firmeza e ora-

coes de "nunca desistirei', mas tambern ha tempos de descansar em
orar;:ii.o.Davi nao disse: "Descanse somente em Deus, 6 minha alma;

dele vem a minha esperance" (Salmos 62.S)?
Caso voce esteja fazendo um jejum alimentar, esta deixando
seu corpo descansar. Isso significa que seu estomago esta sendo revigorado e seu coracao nao esta trabalhando

tao duro para digerir

o alimento. Nao se esque<;:ade sua alma. Ela tambem necessita de
descanso. "Venham a mim, todos os que estao cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre voces

0

meu juga e

aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coracao, e voces

o
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encontrarao

descanso

ILTU,\l

para as suas almas'

salvacao, voce continuou
alguns momentos

a se fortalecer

vida. Quando

barulho.

procurava

quiser, Alguns mantern

espiritualmente

0

0

Twitter

e carregam

barulho

ininterruptamente.

constante

em sua

0

celular no

nos ouvidos para uma conversa
chegado

ao apice quando

adquir:

tempo todo. Mas agora os jovens tern

pronunciou:

(1 Tessalonicenses
e na confianca

"Esforcern-se

para

4.11)? 0 que Deus quis di

esta

Ha poder no silencio diante de Deus. Nao

e a presen<;:a de Deus.

0

e iPods por toda parte. H,) muito

Paulo quis dizer quando

zer com "na quietude

UI11

em

e em quase todos os lugares que

tempo

Bluetooth

seus iPhones

ter uma vida tranquila"

0

sell vigor" (Isaias 30.15)?

e a falta de palavras

que nos

Davi escreveu: "A minha alma descan-

em Deus, dele vem a minha salvacao" (Salmos 62.1). Isso

provavelmente

nao corresponde

a salvacao

nossa salvacao diaria da dominacao
Nao aprendemos
Assim, precisamos
a fim de aprender

tanto quando

ajoelhar-nos
as melhores

Alern disso, ficarnos

pouso para recompor

original do pecado, mas a

do pecado.
falamos como quando

silenciosamente

ouvimos.

na presen~a de Deus

Iicoes da vida.

mais fortes

Deus. Assim como nossos musculos

recuperar

barulho

por orelhoes: agora tenho

um MP3 para ter musica

sa somente

procurando

Todas as vezes que eu caminhava

mais longa. Pensei que tinharnos

da forca,

11.28,29). Apos "

eu era jovem, havia apenas tres canais de teve: agor~l

bolso para falar a qualquer

o que

(Mateus

silencior

0

Pense em todo

ha mais de cem disponiveis.
um aeroporto,

L

de descanso.

Por que
Adoramos

Dx xu

SEGUl\DO

na quietude
se cansarn

da presen~a

e necessitam

as forcas, nossa alma precisa de descanso

a deterrninacao

e a coragem

de

de repara

para realizar a obra de Deus
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Descansando em ora~ao

Seu estornago esta descansando neste momenta nesse jejum; e quanta
ao resto de seu corpo? E quanta a sua alma?
Voce pode comunicar-se com Deus em silencio. A maioria das
pessoas acha que

0

silencio

Mas existe cornunicacao

e perda

de tempo porque nada acontece.

apenas quando falamos? Nao! Pense em

duas pessoas apaixonadas; elas podem apenas olhar uma nos olhos
da outra, sem emitir urn unico som. No entanto, estao comunicando-se, mesmo que nao pronunciem

nenhuma palavra. Estar lado a

lado ja comunica amor.
Contudo, esse tipo de amor deve crescer em entendimento, aceitacao e relacionamento. Novamente temos aquela palavra - oracao

e relacionamento.

Voce tern urn relacionamento

com Deus que per-

mite que se sente silenciosamente em sua presenca sem precisar falar
nada? Voce ja recebeu a forca que provem da oracao silenciosa?
Descanse em Deus

Deus considera

0

repouso tao importante que decretou urn dia

de descanso a cada sete dias. Note

0

que diz

0

quarto mandamento:

"Lernbra-te do dia de sabado, para santifica-lo. Trabalharas seis dias e
neles faras todos os teus trabalhos, mas
do ao SENHOR,

0

0

setimo dia

e 0 sabado dedica-

teu Deus. Nesse dia nao faras trabalho algum, nem tu,

nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais,
nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades" (Exodo 20.8-10).
Por que Deus criou

0

sabado? Porque ele descansou no primeiro

sabado. "Assim foram concluidos os ceus e a terra, e tudo

0

que neles ha.

No setimo dia Deus ja havia concluido a obra que realizara, e nesse
dia descansou" (Genesis 2.1,2).
Deus precisou descansar de seu trabalho por estar cansado? Nao,
Deus

e onipotente,

ou seja, todo-poderoso.

Ele criou todas as coisas

sem esforco algum. Deus nao estava cans ado, mas descan sou. 0 verbo

o JEJcill
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"descansar"

significa finalizar

tinha concebido
canso. E

0

convida a fazer

0

Se voce considera
oportunidade

-

ou finalizar

sabado

de descansar

C1TI

seu dia, em sua assern

-

a obra de cada scmana

leis do domingo

mero

forrnalismo

no Senhor.

sai de ferias nao interrompe

as da rotina

que ell'

para agrudar
Finali/amos

para prestar culto no dia do Senhor
0

ou outras

0

Deus nos com ida

povo judeu no Antigo Testamento.

nossa semana de trabalho

da mesma

e depois descansado,

de Deus. Nao manternos

a Deus como fazia

Deus finalizou

entao, teve um dia de des

cada semana em sua presen<;"a,

na presenca

quanta

ou terminar.

mesmo.

0

bleia. Voce deve descansar

caminhada

DAKIEL

como empreendimento;

Pelo fato de ter finalizado
a encerrar

SEGUNDO

A maioria

suas atividades.

atividades
de trabalho.

que podem

das pessoas

a

que

Joga golfe, nada, raz
ser tao exteriuantes

Mas a recreacao

forma, voce precisa de renovacao

legal, perde

e

renovadora

espiritual

quando

e
des-

cansa em Deus.
Precisamos

sentar silenciosamente

senti-la. Voce pode praticar

a presen~a de Deus enquanto

fila de espera ou no transito
seu computador
para ir it presenca

carrega?

natureza

interior

engarrafado.

0 que voce faz enquanto

Voce ja chegou a roubar

e tanto

aqui. Lernbre-se

uma arte quanto

alguns segundos

uma habilidade

de que "arte" e a expressao

que brota naturalmente

do coracao,

vem pelo treino, pela pratica e pela repeticao,
habilidade,

esta numa

de Deus?

A oracao sem palavras
e ha uma diferenca

na presens:a de Deus, a firn de

de sua

A habilidade

A arte natural e inata; a

voce adquire.

Entao, descansar

em oracao provern natural mente quando voce

para de falar. Entretanto,
cio para que algo aconteca

ha uma habilidade

na disciplina

do silen

entre voce e Deus. Voce cresce, aproxi

ma-se mais de Deus e tern suas oracoes

resporididas.

Descansando em orapio

Os judeus observavam

0

185

sabado (a palavra hebraica shabbath

para "descanso") como simbolo de sua alianca com Deus. Eles viviam em urn contexto agrario, e

0

trabalho na agricultura nunca

cessa; entao, Deus os instruiu a reservar urn dia para que pudessem
descansar. No entanto, mais do que descanso fisico, aquele era urn
dia de celebracao, aprendizado e exercicio espiritual.
Observe a palavra "recreacao" Significa "re-criar" nossa determinacao emocional, nossa forca ou nosso foco mental. Cessamos urn
tipo de atividade -

0

trabalho -

a fim de iniciar outro tipo -

a

adoracao - para recriar a nos mesmos. Voce necessita de recreacao
espiritual? Voce a obtern quando entra na presen<;:ade Deus.
A vida

e musica.

Durante a semana cantamos a musica estron-

dosa de nosso trabalho e das pressoes do dia a dia. Assim como uma
musica come<;:ae acaba, avanca e retrocede e toea nossas emocoes,

0

mesmo acontece com nossa semana de trabalho, a qual se enche de
pr essao, prazos, problernas e desafios,

Entao, no domingo, entramos na igreja, cant an do musicas para
Deus. Entoamos louvores a ele. "Tu, Senhor e Deus nosso, es digno
de receber a gloria, a honra e

0

poder, porque criaste todas as coisas,

e por tua vontade elas existem e foram criadas" (Apocalipse 4.11).
Cantamos com regozijo nosso testemunho

de salvacao e sua gra<;:a

sobre nos.
Nao somente cantamos com os outros, mas tambem cantamos com
Deus. Voce ja notou isso? A Biblia nos ensina que Deus canta conosco:
"Pois

0

SENHOR,seu Deus, esta com voces; ele e poderoso e os salvara.

Deus ficara contente com voces e por causa do seu amor lhes dara
nova vida. Ele cantara e se alegrara" (Sofonias 3.17, Nova Traducao na

Linguagem de Hoje). Se e tao prazeroso cantar e alegrar-se com Deus,
e ele tambern se alegra com voce, por que nao aprender tais canticos
e entoar junto com Deus?

o
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Quando
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jejuar, aprenda

juvenescera

a descansar

seu espirito e renovara

Neste capitulo discutimos

converse

e cantar com Deus. Isso re

sua deterrninacao,

sobre

tempo para as palavras. Converse
sobre seus objetivos;

Lh"!El

0

silencio diante de Deus, '\las ha

com Deus em intimidade,

com ele Iivremente.

Fale

que alegra voce no jejum. Medite nas maravilhas
volte seus pensamentos
cerre agradecendo

para a grandeza

mas nao

C0111

De us ()

da criacao.

l.ntao,

da salvacao. Finalmente.

ell

a Deus pelas coisas que ele fez em sua vida.

Apos ter falado com Deus por certo tempo, pare de falar e oucu
sua voz. Voce provavelmente
bera uma mensagem
Ele talvez ate
questoes

0

nao ouvira um som audivel, mas reel'

em seu coracao.

Deus dira a voce

0

que tazer,

ensine como orar ou pelo que orar. Use as seguintes

para meditar

em Deus:

Co nfor rne voce Ie as Escrituras,

Conforme

VOCemedita

0

<ClueDevis est" dizend()

nas Escrituras,

0

.1 "()L'L''>

que Deus quei

qUL

voce facar
Conforme

voce espera na presen~a

de Deus, como de qller

que voce ore?
Por qual motivo voce deve orar?

o que
•

Deus tem dito a voce por meio de seus sucesso:«

0 que Deus tem dito a voce

usada anteriormente:

ceber seu louvor. Adore porque

Novo Traducao na Linguagem
Aceite

0

que

Se
"0

0

SU<1S

falhas?

0
0

Sp

d.i

Poi, de vira purl' J'e
adorern" (Ioao . ) ;

de Hoiei.

voce aprcnde, [aca a

conhecimento

1'0Ce /01l1'£l

Pai quer que

mos a Palavra de Deus e analisarnos
ela diz. Mas

meio de

espera, pe<;:aa Deus que se revele a voce. Lernbre

Enquanto
ilustracao

pOl'

que
0

I'oce

que

sabc. Geralmente

e dito,

interpretando

nunca e algo acabado,

busc.i
(\ qle

0 conhecimento

Descansando em orariio

nunca

e errado,

187

mas, se voce nao puser a Palavra de Deus em acao,

nunca tera as bencaos de Deus em sua vida. A Palavra de Deus escrita
torna-se a Palavra de Deus viva em seu coracao.
Meu periodo de oracao
Senhor, perdoa-me quando Jato demais em tua presenw
Ouvirei mais e me manterei em silencio; quero aprender.
Senhor, perdoa-me por Jazer de minhas peticoes algo mais importante
do que descansar em tua presen~a e me deleitar na intimidade contigo.
Senhor, separarei tempo para entrar em comunhiio contigo
e estar em tua present;:apor determinado tempo todos os dias.
Senhor, da-me [orcas espirituais para orar por meu
objetivo de orat;:aoe ajuda-me em meu jejum. Amem.

Minhas respostas de oracao

Para sugestoes de receitas, veja as paginas 217-23l.

Oracao urgente
Orar e tnover-se para a/em do invisivcl; iejuar

e visivel

a jejum

e temporal.

0

0

e provavel

Quando

cancer, voce ora porque

urn amigo enfrenta

0

com urgencia

o salmo

urgencia

crescente .. \ ur

na oracao. Quando

no final do mes, e nao ha dinheiro

em fazer algo.

panico aumenta.

de

nao ha nada mais que possa fazer.

gencia do coracao produz

rna,

neUe'S

uma cirurgi.i

As oracoes urgentes surgem de uma necessidade

uma conta vencera

17 I'().'

que esteja orando

coracao, e insiste em oracao porque realmente

sita de uma resposta.

tern urgencia

e contirnun

ate Ileglll

sacrificio,

'lill

MuRRAY

uando YOCe ora insistentemente,

de todo

111,/0)

que buscamos p(lrCl () Reine de Dew.

ANDREW

Q

de lado

ajuda a expr('ssar. aprofundar

a resolucao de que estamos prontos a quaiquer
mesmos, para atingir

c deixar

A

medida

que

0

Entao, voce se pergunta:

voce sabe Lju
para ~)ag,l

Ll

final do mes se apro\
0 queiarci?

\'ht'l]'a

e persistencia.
42 retrata uma jovem corea sendo perseguida

por (,h;a·

dores. A corea esta apavorada

e corre para salvar sua vida. 0 medo no

motiva

a damar

0

o medo

despe

por ajuda e

1105S0

fazemos

do fundo de nosso

c ora

l,'

orgulho e nossas desculpas. A resposta do salm« ·i1
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Orap'io urgente

e 0 primeiro passo para sua oracao urgente. "Como a corea anseia por
aguas correntes, a minha alma anseia por ti, 6 Deus" (Salmos 42.1).
E quando bate

0

desespero? Voce ora desesperadamente

quando

ha uma crise urgente. Pedro caminhava sobre a agua em direcao a
Jesus. Os olhos dele estavam fixos em Jesus. Nao

e dessa forma que

devemos agir em nossa vida crista? "Mas, quando reparou no vento,
ficou com medo e, comecando a afundar, gritou: 'Senhor, salva-rne!' "
(Mateus 14.30). Pedro orou desesperadamente:

o

que

e uma

"Senhor, salva-rne!"

oracao desesperada? E quando voce nao pode pre-

parar seu coracao pedindo por perdao por qualquer pecado inconsciente em sua vida. Nem ha tempo para entrar reverentemente

na

presenc;:ade Deus. Voce clama imediatamente, como Davi: "Socorro,
SENHOR,meu Deus! Salva-me" (Salmos 109.26).

o que dizer sobre a oracao

desesperada?

E quando

voce entra em

panico ou esta num buraco sem saida. Nao ha saida para seu problema se Deus nao intervier.
Voce tentou de tudo, mas as portas se fecharam. Voce trabalhou
duro para superar uma dificuldade, mas a mare esta subindo, e nao
resta muito tempo. Nada funciona, e voce agora esta desesperado.
Por outro lado, uma situacao desesperada pode chegar sem que
voce a esperasse. Voce esta dirigindo tranquilamente

quando urn ca-

minhao aparece nao se sabe de onde e colide diretamente com seu
carro. Voce esta ferido e seu caron a esta deitado no chao sangrando.

E

uma emergencia ... uma crise ... voce precis a de ajuda irnediata.
Entao, voce clama a Deus: ':4.gora, Senhor!".
A urgencia descreve seu estado atual? Voce encarou urn projeto
de oracao e tern ora do acerca de uma necessidade, mas nada aeonteceu ate agora. Voce chegou ao fim do jejum e esta desesperado;
voce iniciou

0

jejum para despertar a compaixao e a resposta de

Deus a suas oracoes. Continue esta leitura, pois voce aprendera a
orar desesperadamente.
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Preparando-se para orar urgente ou desesperadamente

Em primeiro iugar, mantenha-se inentalmentc prcparado PI'I"
emergencies. Voce deve ter pedido a Deus que 0 preparasse p,l~,l .mcr
gencias

futuras,

ernergencia, pe~a que Deus
Tecnicamente,

0

voce nao pode preparar-se

ela surgir.

L III I

prepare para experiencias e testes tun n's.

cia, mas pode pedir que Deus
quando

no mew de

mas agora a coisa e real. Mesrno

0

para uma crueruen

capacite a lidar com uma emergll1cid

Peca que Deus de a \ oce paz durante

gencia e sabedoria para agir corretamente

e saber

Parte de sua preparacao
pastor sempre diz: "Existem

erne

.1

em tempos de crise.

que essa dificuldade

vna. :'leu

mais dias dificeis que buns na

do"

\"ll1,1

santos de Deus; assim como existem mais vales que montanhus"

Em segundo lugar, memorize
em telllpos de preocupucocs.

nao tera tempo

de procurar

to. Se elas estiverem
traze-Ias

verslculos (7ue levem

Quando

Ulna

referencias

guardadas

enlergencia

biblicas

em seu coracao,

\'OLl

D: 11'

II

~Ulhil

\()LL

de encoraiamen
porern,

DCllS podc

a sua mente.
Salmos
protegido

27.5: "Pois no dia da adversidade
em sua habitacao,

ra e me pora em seguranca

no seu tabernaculo

clamou, e

0 SEKI-I()R

(l

ou

de todas as suas tribulacoes'.

Salmos 46.1: "Deus e

0

xilio sempre presente

na adversidade"

Salmos

me csconde

sobre um rochedo"

Salmos 34.6: "Este pobre hornern
viu; eo libertou

ele me guardara

nosso refugio e a nossa fortaleza,

56.3: "Mas eu, quando

au

estiver com medo, connarei

em ti"
Sal1110s 121.1,2: "Levanto os meus olhos para os montes e per
gunto: De onde me vem

0

socorro?

SENHOR, que fez os ceus e a terra".

0 meu socorro

vem do
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2Cr6nicas 14.11: "SENHOR,nao ha ninguem como tu para
ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, o SENHOR,

o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confianca, e em teu
nome viemos contra este imenso exercito, 0 SENHOR,tu es 0
nosso Deus; nao deixes

0

homem prevalecer contra ti"

Em terceiro lugar, saiba quando

mover-se

das oracoes urgentes

oracoes desesperadas. Voce ora urgentemente por urn objetivo porque se trata de uma necessidade espiritual. Entao, 0 prazo

para as

se aproxima (no final de urn jejum, sem nenhuma resposta

a vista).

Suas oracoes mudam de urgencia para desespero. Voce clama: "Senhor,
por favor, faze agora!".

Quando voce esta com fome, senta-se diante de uma mesa e come
de forma civilizada. Voce usa garfo e faca e mastiga com sua boca fechada. Mas observe uma pessoa morrendo de fome.

E aceitavel engolir

desesperadamente. Urn apetite desesperado ignora as boas maneiras.
Entao, lembre-se: ha urn periodo proprio para damar a Deus de-

sesperadamente com lagrimas e paixao profunda.
Em quarto lugar, mergulhe em suas oracoes. Nao pense que voce

vai apenas orar. Nao consulte suas listas de oracao, nem pense em como
fad. seu pedido; apenas ore. Nao se prepare para orar - apenas ore.
Se voce estivesse cortando ervas daninhas no quintal e uma
cobra picasse sua perna, nao perguntaria
nem questionaria

0

como a cobra chegou la,

que as pessoas achariam disso. Voce gritaria

"SOCORRO!" e correria atras de ajuda.
Se voce esta em uma situacao desesperadora, abra seu coracao e
grite: "Socorro, Senhorl"
Em quinto lugar, cumpra sua agenda de orar;ao.

A medida que

voce se deparar com as emergencias, clamara imediatamente
todo

0

e de

coracao. Quando urn problema surge, ponha-o imediata-

mente aos pes de Deus. Mas nao deixe que uma ernergencia roube
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de voce

0

IFIL\I

SEGV\j)(l

[)\'\[f]

alicerce da oracao continuada.

Conforrne

voce prosscg

no jejum, nao se esque<;:a de todos os outros problemas
e na vida de seus amigos e parentes.

Continue

pondo

em

Sd,\

.l'

\

l

todos "L , ,'I -,

pes de seu Pai celestial.
Se voce tern perdido
mantenha-se

uma ou duas refeicoes

nessa prograrnacao.

Lembre-se:

de oracao que voce encontra

gramados

forte em periodos
comprornisso

gum momento

faminto

aceita qualquer

desesperada
0

faminto

uma dieta balanceada

oro
'1'

fiel em scus penodos

de comer

retor na

a vida

balanceada

normal.

para manter-se

e adotar

(

Da mesm,

l'

If

. .\Ias em

I

Entao, deve im;t' I i r

forte. Deve disciplinar

uma dieta balanceada.

e constante

suas oracoes

alimento.

clama desesperadarnente

m a, Ul11avida de oracao balanceada

pondidas

e em tais periodos

em oracao.

ma, urna pessoa

Oracao

(II,

forca. Voce precisa continu

de crise, para permanecer

Urn homem

horarios

por dia par.,

'eL!',

f( .

Da mesrna

rnunt era voce forte em Cr is \

e a melhor

fundacao

para ter

[l'

desesperadas.

Em sexto lugar, tmga DeLIs para dentro da crisc 0 rei A S.l

')art ],

para a batalha com 580 mil de sua tropa contra os etiopes, que tinh.u»
1 milhao de homens e 300 carros de guerra. A expectative de vitoria e',l
pequena, e a esperan<;:a do povo de Deus era obscura. Asa orou

pM I ..:j,l

Deus estivesse com ele. "Asa clamou ao SENHOR,seu Deus: 'SE'\HOR
ha ninguern como tu para ajudar os fracos contra os poderosos,
-nos, 6 SENHOR,6

nOS50

Deus, pois em ti

P01110S

teu nome viemos contra este imenso exercito,
Deus; nao dei:xes
Sabe
cando

0

0

0

e, (

E' Ll1'
]1

,",

homem prevalecer contra ti' " (2Crlmicas l-l. l l .

que Asa disse em suas oracoes:

povo de Deus, mas Asa conduiu

yam atacando

Allie,

a nossa confianca,

0 SE:\H()R, tu

11, (

Deus. Observe

Os etiopes estavarque na verdade

que ele orou: ":\iio deixes

prevalecer

contra ti!". Voce esta jejuando

espiritual.

Esteja certo de que

0

objetivo

e orando
ultimo

eles

t

,

l' IWll'l'"

por uma \

e 0 projeto

.1 ,]

de

itor "
Dell'
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nao seu projeto pessoal. Algumas vezes tentamos falar com Deus acerca dos projetos que intentamos fazer para ele. Mas, se projetar coisas
com Deus

e born, existe algo melhor. E quando Deus determina urn

projeto para nos. E projeto dele. Quando voce ora, esta claro que voce
e Deus estao do mesmo lado. A enfase nao esta em pedir a Deus que
ajude voce a veneer essa batalha. Nao, essa e a enfase errada. 0 correto

e ter Deus

a seu lado;

Quando

0

e achegar-se

ao lado de Deus.

objetivo de oracao do jejum

pode orar com confianca, porque Deus

0

e objetivo

de Deus, voce

completara da maneira dele

e no tempo dele.
Meu periodo de oracao
Senhor, deixo este objetivo de ora~iio aos teus pes. Isto e

0

que

tu puseste em meu cora~iio. Vou jejuar e orar ate cumprir
minha promessa.

Senhor, tenho orado urgentemente

sobre este objetivo.

Agora, oro desesperadamente por uma resposta. Senhor, da-me fe para crer
em ti. "Creio, ajuda-me

a veneer a minha incredulidade!"

Senhor, necessito de tua ajuda agora! Amem.

Minhas respostas de oracao

Para sugest6es de receitas, veja as paginas 217-231.

~ 20 DIA ~
Q

Oracao de batalha espiritual
Se call/() cristae

\'oce leva

dedicar sc (1 discipline do

para

a serio suus

icjum,

podc

e oposiciio. Prepare-se paru isso, defonna
seia surprccndido.
[ornada

afastar-se

cspiritua! e ga II/Ill

I'

csperar

resistcncia,

que seta cap«: de

de qlle \'oce esill tcntando

Lenibre-sc

e 50,1,,1;;,

tarcjas pcssoais

intcric

,<I

1(1~ \;

SlIPO'<!

nvancur

Ie ',(

"ll'

"d

tal causa plIra 0 Rcino. Pura 1<71110,
( prn

'.<l

do inimigo - e, quando Ilno fui grande movimcntaciio d(,

F)/lII'I'(l

Santo, nno fill desajios pOl' parte do inillligo.
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u estava no Haiti, na vespera

E

mos a chegada

sionario

de ano

de 1978. Eu dorrnia

Bob Turnbull.

no pais, e a vespera

na varanda

Havia uma trcrneuda

de ano-riovo

~d~ )1'1I'

quando

110\'0,

de tr..s dl) m ,
de m.

opr":SSdO
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tais manifestacoes.
Eu estava acordado
cavam seus sinos

ern

il

meia-noitc,

Porto Principe

suas buzinas em conjunto

multo m.us

mento do ;_,10. 1· nio ~~t,\\
presen\<l maligna
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Estando em batalha espiritual-

em virtude da presenya do mal -,

orei em nome de Jesus e supliquei por seu sangue e sua protecao.
Clamei em alta voz pelo poder da cruz e por seguranc;:a (po is, pelo
fato de os demonios e

0

pr6prio Sata nao poderem ler sua mente,

e

preciso orar em voz alta pelas coisas que voce quer que eles oucam).
Entao, na escuridao da meia-noite, comecei a cantar alto os hinos que
falavam sobre

0

sangue de Jesus.

o que pode

lavar meu pecado?

Nada, senao

o que pode

sangue de Jesus.

me recompor?

Nada, senao
Oh, preciosa

0

0

sangue de Jesus.

e essa torrente

Que me faz branco como a neve!
Ndo conheco nenhuma outra fonte,
Nada, seniio

0

sangue de Jesus. 1

Ganhei uma confianca tremenda sobre

0

sangue de Jesus Cristo,

e isso me fez focar apenas Jesus, distanciando-me

de qualquer mal

que se fazia presente. Entao, comecei a me perguntar: "Que outra
cancao haveria sobre

0

sangue de Jesus?".

Ha uma fonte cheia com

0

sangue

Proveniente das veias do Emanuel;
E os pecadores que SaD tomados por essa torrente;
Livram-se de todas as suas manchas
Livram-se de todas as suas manchas
Livram-se de todas as suas manchas;
Robert. "Nothing but the Blood of Jesus" [Nada alern do sangue de Jesus]. Disponivel em: <http: Iwww.subversiveinfluence.com/
wordpress/?p=1433>. Acesso em: 11 dez. 2008.

LOWRY,
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pecados que silo toniados per csta torientc

OS

Livrani-se

de todas as suas

1I1il1lc!WS.'

Cantei por urn longo tempo, a ponto de esquecer onde estav.

l

nao pensar em meu problema imediato. Em minha imaginacao re
tornei

a cruz

onde Jesus morreu por

Em meu coracao adore:

mim,

o Senhor. Entao, comecei a cantar novarnente:
Quando mirei a vclha cruz
Na qual

0

Principe da gl6ria morrcu,

Meu maior premia

E

Nao

levei

nao

I'm

eu contei como perda
conta todo

permita, Senhor,

Salva-me
To das

l1a

dS c ois as

Eu

que eu me

orgulho.

vanglorie,

morte de Cristo, DeLIS meu!

l'ns que niais

sacrifice

(IS

0 meLl

pOl' sell

rn c p rc ndc nt,
5<1Ilgll

C.

Ha outro local nas Escrituras no qual podemos aprender os prin
cipios da batalha espirituaL Moises ficou em cima de urn monte para
ver a linha de guerra que se armava diante dele. 0 povo de Deus estava sendo atacado pelos amalequitas - uma nacao maligna que Jutou
contra eles durante cerca de mil anos.
Nao era uma batalha entre duas tribos nomades, nern era apenas
espada contra espada, ou forca bruta contra forca bruta. Fra Deus
contra Satanas:

0

Reino da luz contra

William. "There Is a Fountain

COWPER,

preenchida

sangue]. Dispouivel

C0111 0

htm/t/f/tfounttb.htm>.
\NATTS,

ravilhosa

0

reino das trevas.
Filled with Blood" [H,)

em: <http.rwww.cyberhvrnn.rl

cruz].

or;

Acesso em: II dez. 2008.

Isaac. "When I Survey the \Vondrous

h/e/whenisur.htm>.

11111<,foute

Disponivel

em:

Cross"

lQuando

<http: /\\\nl'.,-,ber'l:

Acesso em II dez. 2008.

I11na,)'g

nuro u n ,]
h
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Enquanto Moises mantinha os braces erguidos em intercessao a
Deus, os soldados de Deus ganhavam a batalha. Mas a batalha prosseguiu ao longo de todo

0

dia. "Enquanto Moises mantinha as rnaos

erguidas, os israelitas venciam; quando, porern, as abaixava, os amalequitas venciam" (Exodo17.11).

E claro que brac;:oserguidos nao SaDuma f6rmula magica para
obter vit6ria. Aquelas rnaos estendidas sac hoje como urn simbolo
de nosso coracao levantado para Deus. Quando

0

povo de Deus se ve

diante de uma batalha espiritual, pode damar pela vit6ria erguendo
as maos e 0 coracao para Deus.
Enquanto voce esta no jejum, sera tentado como nunc a, provavelmente porque esta tent an do fazer algo que jamais fez. Voce estara
jejuando e orando por dez ou vinte e urn dias por urn projeto de fe.
Entao, voce podera enfrentar

1) tentacao para desistir, 2) di-

ficuldades para concentrar sua mente em Deus quando comecar
a orar, 3) pensamentos prazerosos do passado, 4) urn espirito de
desencorajamento,

5) urn pecado ja ultrapassado,

ou 6) qualquer

outra atitude nao crista.
Entao, boa parte de sua batalha espiritual nao vira na forma
de manifestacao demoniac a extrema, obrigando-o a ter de expulsar
urn demonic ou lidar com manifestacoes sobrenaturais, ou pessoas
daramente

contrarias aos cristaos que atacam tanto voce quanta

seu rninisterio."
A batalha de Israel contra os amalequitas foi uma revanche de
hostilidade. Os judeus lutaram contra os amalequitas antes por direitos sobre aguas no deserto, em tempos bem anteriores. Quando
Moises

levou a multidao ao oasis de Horebe,

0

povo esperava por agua.

Elmer. "The Esther Fast",Fasting for Spiritual Breakthrough.
Ventura, CA: Regal,Books, 1996. p. 157-171.
TOWNS,
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Mas a agua havia secado. A sede do pmo se fez pre~entl,
ele cornecou

a murrnurar . Moises clamou a Deus: "Que larer

povo? Estao a ponto de apedrejar-rne!"
Deus, entao, respondeu
alto da rocha
para

0

Israel" (Exodo

,d;n

e~ ,

'Fu estarci ,1 sua espcra

1.1

(('"olio 1-; t J

a I\loiscs:'

Horebe.

do monte

po\'o heber.

Quando

Bata na rocha, e dela suira

a

Assirn fez Moise»,

vista das auto

ru",«],

(,,'

Moises obedeceu, a agua jorrou da rocha, 0 pm o

nos, ou nao?" (Exodo

a ponto de morrer

"0

que ouro para a pessoa que est,

de sede. Por isso os amalequitas

atacararn

11m de obter os direitos sobre a agua. Ha um principio
uma grande vitoria espiritual,

pode estar preparando

UJl1

e nl rc

'L'LL

~.1

;,]",\(.1

aqui: qu.ind )

fiquemos atentos! () lIli."I~\d

contra-ataque.

Talvez voce tenha experimentado

urna grande \ itoria, au rcur r

varias pessoas em um desafio espiritual

de jejum e oracao, :\ las lem

bre-se de que reunir urn grupo e apenas

0

inicio. Talvcz \ ()Cl' tcnna

urna vitoria pessoal ter mant ido

e um dias. Cuidado!

es,,'

~I"'!IOR

t' '

17.7).

A agua e mars preciosa

considerado

,l~

17.6)

tendeu aquilo como uma vitoria sobrenatural:

obtemos

e ~om

A maldade

0

jeium por quase vute

pode estar prepar.uido

amalequita

um ataque a firn de roubar de voce a vitoria cornpleta

neste ierum.

A pratica que auxilia a batalha espiritual
Obtenha [orca

COllI

seus aliados. A batalha de Exodo 1- nao

ganha por um individuo.
lutar. Moises foi
do, ajudararn-no
lernbre-se
\'0

0

Josue,

intercessor,

a manter

0

general,

e os soldados

tiveram

fOJ

lk

e Arao, seu irrnao, e Hur, seu cunha

os braces levantados.

de que outros estao intercedendo

Da mesma forma,

com voce por esse obicn

de fe. Peca que eles orem por necessidades

especiais. Cornpartilh,

com eles sua carga. "Pois nos somos cooperadores
lavoura de Deus e edificio de Deus" (lConntios

de Deus:
3.9).

\"l)L'L~ ,10
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Lute deJorma intensa contra as distracoes e tentacoes. Talvez voce
nao feche os olhos enquanto ora. Mas, quando voces os mantern
abertos, seja cuidadoso no sentido de nao olhar para coisas que possam distrair sua atencao. Escreva suas oracoes conforme as expressa.
Anote ou grife suas peticoes enquanto ora.

Ore em voz alta de maneira que voce possa Jocar seus objetivos.
Quando voce pratica

0

exercicio de juntar palavras de forma ativa,

sua mente dificilmente divagara.

Mude sua postura de ora~iio. Assim como Moises ficou cansado (pois ja estava velho), tambern seus musculos nao perrnanecerao
im6veis indefinidamente.

Mude de posicao, ajoelhe-se, fique em pe,

caminhe, deite-se, prostre-se, sempre na presen~a do Senhor. Manter
o corpo ativo ajuda a manter sua mente focada.
Conheca seus pontos vulneraveis. 0 inimigo conhece suas fraquezas e 0 tentara nesses pontos fracos. Entao, nao deixe que ele 0 pegue
justamente ai. Escreva quais sao seus pontos vulneraveis, esteja atento
a eles, ore e fique vigilante a respeito.

Ore contra

0

inimigo. Alguns chamam isso de "resistir a Satanas,

ou resistir ao inimigo" Quando voce orar contra
com precaucao, pois

0 inimigo

0

inimigo, faca-o

tern grande poder sobrenatural. Por ou-

tro lado, apoie-se no que Jesus disse "Poi-me dada toda a autoridade
nos ceus e na terra" (Mateus 28.18). Voce se lembra da ilustracao do
inicio deste capitulo? Eu orei alto, clamando pelo poder do sangue de
Cristo para que derrotasse

0

inimigo.

Quando Miguel, 0 arcanjo, estava em batalha de intercessao,
como declara Judas 9, ele foi cuidadoso para nao orar em confianca
pr6pria ou acreditando em sua pr6pria habilidade. Sua resposta ao
poder de Satanas foi "0 Senhor

0

repreenda!"

Esteja pronto para um contra-ataque contra qualquer sucesso que
voce tenha obtido em ora~iio. Paulo orienta os fieis a que "orem continuamente" (1Tessalonicenses 5.17).

o JEJUM
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Clame pela vit6ria que
aquele que esta em voces

SEGUNDO

DANIEl

jei Ii sua. Deus tern prometido:

e maior

"porqu-

do que aquele que esta no mundo"

(Lloao 4.4).

Meu periodo de oracao
Senhor, quero estarforte
minhasjraquezas

em tua [orca; ajuda-me
e a mantcr-tne

em

l'igiiulltc.

Senhot, a Biblia diz: "Tudo posso naquelc que me [ortalece
portanto

entrego minha [raque:u Ii iua [orca.

Senhor, muito obrigado pelas vitorias que obtive no passado,
aprendo com elas e prossigo "de vitoria em vitoria". Anicm

Minhas respostas de or ac ao

---------------------------------------------

Para sugestoes de receitas, veja as paginas 217 -231.

-----

Permanecendo firme
Jejuar e um prindpio que Deus estabeleceu para que todos tenham prazer em
realizar. Niio se trata de autopunidio, mas de um privilegio! Ao fazer do jejum
um estilo de vida, voce pode aproximar-se de Deus e crescer em sua caminhada
espiritual como nunca. lejuar e uma das mais poderosas armas que Deus nos
deu para nossa vida diana. Por meio do jejum, vocepode experimentar a
libertacao das amarras do pecado ... restauracao em seus relacionamentos ...
bencaos jinanceiras .... renovar;:aoesptrttual.: cura sobrenatural e muitas outras
coisas! Dutra recompensa do jejum e com relacao aofuturo. Deus deu a voce
uma visdo, urn sonho divino para sua vida. Quando vocejejua,
abre as benr;iiose oportunidades para que possa realizar essesonho.

A medida que jejua, ore pela direcao e conducao de Deus. Focalize sua fe
em seu sonho e Deus rnostrara como voce podera transformar sua visiio em
realidade. Comece entendendo qual e seu sonho hoje e[aca que os privilegios
do jejum se tornem parte de seu estilo de vida.
JENTEZEN

o

FRANKLINl

s israelitas e filisteus estavam envolvidos em luta continua, mas

os filisteus haviam ganhado

a batalha principal

da passagem de Micmas (v. 1Samuel 14.1-52). Saul era
Disponivel em: <http://www.jentezenfranklin.org/fasting/>.
ago. 2011.

pelo controle
0

rei, mas nao
Acesso em 31

o jEju,\1
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fez nada com relacao ao inimigo;

Gibea, a uma boa distancia

1),\:--111

SEGCl\J)O

ele se estabeleceu

nas margens

de

(v. lSamuel l-l.Z).

Seu filho Ionatas desenvolveu

urn corajoso plano para derrotar

inimigo. Decidiu escalar os penhascos

0

perto da passagem e lutar contra

o inimigo. 0 ataque foi um ponto crucial da batalha, e com esse e\ ento
Israel obteve vitoria. [onatas criou um plano de ataque ousado
sua estrategia
escudeiro:

a confianca

pondo

"Talvez

0

em Deus. E disse

0

seguinte

a sell

SENHOR aja em nosso favor" (l Samuel 14 6)

que sera que ha tantos do lado oposto?, eles pensaram.
trabalhe a

lnicioi

110SS0 favor,

PClI

Talvcz Deus

//(/0

nlgllllJn tolice? Po: que

ou sera que estouiazcndo

ficamos aflitos em apelar a Deus em uma situacao dificil?
A estrategia

de Ionatas

de Israel, e eles venceram
continua

a orar -

rn ot iva r outras

ate

0

se tornou

a visao de todos os soldados

uma grande batalha. Entao, conforme
ultimo dia -,

sua fidelidade

pessoas a pernlanecerern

voce

em oracao po de

hcis. Juntos, todos voces p<'

dem obter vitoria. "Mas grac;:as a Deus, que sempre nos conduz \ it:
riosamente

em Cristo" (2Corintios

Seu voto de jejum
possibilidades

porque

por sua vez, motivara

e

nao
isso

0

2,14).

apenas
motiva

um sonho;

e um carninho

a uma oracao

continua

\

de
OL~

Deus a agir em seu favor.

Talvez voce tenha pensado: Se eu orar durante

1lI11

rom

telllpo

l? ell'

forma intensa, Deus talvez [aca algo a respeito. Entao, lembre se das pa
lavras de [onatas: "Talvez

0

SENHORaja em nosso favor" (I Samuel 1 ')~.

Os olhos de J6natas nao estavarn voltados
nem para
guerreiros

0

fato de que ele lutava sozinho.
nao era suficiente

nada pode impedir
cos" (lSamuel

0

para suas habilrdadcs

Ele sabia que

para a vitoria,

quando

0

numer ) de

declarou

SENHOR de salvar, seja com muitos ou com

14.6). J6natas sabia que poderia

veneer no

de pregar, nem por sua habilidade

voce obtera resposta

a suas oracoes,

pOll

PO(1C

Deus, ainda que ele fosse um so lutando contra muitos. Portc.vo.
e por sua habilidade

puis
de
1'2()

de ieju,ir 'I_ ('
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Olhe para as habilidades de Deus a fim de conquistar tudo quanta
voce apresenta em suas peticoes.
Tente imaginar [onatas subindo aqueles penhascos, lutando contra urn soldado filisteu ap6s outro, chegando ao final do dia exausto,
porem vitorioso. Foram varies os passos ate que Ionatas conseguisse
alcancar a vitoria, e ele deu tudo de si para isso. Mas onde estava
de Ionatas, Saul? Ele era

0

rei. Deveria estar liderando

0

0

pai

exercito na ba-

talha. Mas estava assentado na divisa de Gibea, sem fazer nada. Voce e
urn [onatas ou urn Saul? Se voce nao fizer nada, nada acontecera.
Algumas vezes parece que obter vitoria e inalcancavel e que
inimigo e demasiadamente

forte. Os filisteus se posicionavam

0

em

urn local alto, 0 que geralmente e necessario para atacar 0 inimigo.
Tudo estava contra Ionatas, mas Deus estava a seu lado (ou melhor,
Ionatas estava ao lado de Deus); e ele liderou

0 povo

de Deus

a vitoria,

Nao sei como Ionatas sobreviveu, nem sei quanta tempo levou
para que ele desenvolvesse todo esse plano, mas chega uma hora em
que voce precisa ir alern da visao e agir. Chega urn momento em que
voce precisa ir a publico e dizer a todos que esta jejuando por urn
objetivo de fe.
Veja, porern,

0

que aconteceu quando Ionatas foi a campo: seu

escudeiro se juntou a ele para escalar os penhascos e derrotar os filisteus. Em vez de zombar de [onatas ou se recusar a ir com ele,

0

escudeiro disse: "eu irei contigo" (lSamuel14.7).
Entao, ha pessoas em sua igreja ou amigos de seu circulo de amizades que talvez queiram fazer algo para Deus. Mas talvez eles estejam esperando que voce seja

0

"Ionatas" Talvez estejam esperando

sua visao. Talvez estejam esperando por voce para sairem a campo;
to davia, voce precisa envolve-los no jejum e na oracao pelo objetivo.
Assim, faca sua fe remover barreiras e montanhas. Nao fique aflito em contar aos outros em favor de que voce esta jejuando e por que
razao esta orando por urn objetivo de fe.

204

1..) 'FJL\!

:'vIais lima coisa:

YOCe

-;: r,L:':I1()

1 -\

r-

nunca estara complctumcnte

pronto

-rur

pelos dez ou vinte e um dias de iejum. Talvez orar por dez ou \ i''tl ,
urn dias seia

0

rnaior esforco que voce ja fez. Talvez voce nunc.i 'tnkt

experimentado

jejuar, Talvez pense que nao tem educacao

te, ou espiritualidade
pessoa -

0

suficiente,

como Ionatas -

ou qualquer

o basr .m

outra coisa, ~ las

1111l,1

pode liderar muitas outras para conquistar

uma vitoria por Deus. Qual

0

resultado?

"Assim

0

SENHOR concedeu

vitoria a Israel naquele dia" (lSamueI14.23).
Nao interrompa

0

jejum quando voce esta quase chegando ao final.

Lembre-se: os desistentes

nunca vencem e ha bem pOLlCashistorias so

bre eles. Nao ha nada como atravessar a linha de chegada com a confian<;:ainterior de que voce terminou
Mantenha
to. Cumpra

seu comprornisso

original e esteia focado no mornen

uma tarefa por vez -

concentre-se

urn dia de cada vez e sempre com
Para conseguir
cumprir

um diploma

em cada memento

em qualquer

faculdade, voce dew

as aulas dia apos dia e fazer urn

exame de cada vel. Seja fiel a seu cornpromisso

diario, e isso

ao sucesso no sernestrc. Entao, dois semestres proporcionarao
Faca a mesma

-

foco no objetivo final.

0

tarefa e mais tarefa, frequentar

ano de graduacao.

a fazer.

aquilo em que se empenhou

coisa no segundo

0

levara

a voce urn

ano, e voce tera

do is anos de sucesso em seu historico, e ja tera vencido metade do ca
minho. Continue
dade. Mas

0

0

processo, e voce concluira os quatro anos de facul-

segredo

Ninguem
Uma corrida
cada momento
Ninguern

e tornar

ganha

cada momento

uma corrida

apenas

bem-sucedido.
com uma largada

se faz com urn passo por vez, portanto
e permane<;:a fiel ate alcancar

0

vence urn campeonato

mundial

jogo da temporada;

e preciso

ganhar

todo

Ninguern

vence urn torneio

campeonato.

a viver

objetivo final.

escreve urn livro todo em uma penada,

gina por vez. Ninguern

0

aprenda

veloz.

mas uma pa
no prirneiro

urn jogo de cada vez durante
de golfe com urna
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unica taeada;

e preciso

eoneentrar-se em eada rodada e foear a taeada

do momento.
A vitoria

e uma

eseolha;

e eada arremesso

que frequenta, eada passo na corrida. Hoje
viva

0

no beisebol, eada aula

e 0 21

Q

dia de seu jejum:

agora. Assim, hoje, mais tarde, voce alcancara seu objetivo.

A vitoria

e uma

porta que voce precisa abrir e atravessar para

entrar no drculo da vitoria.
Meu periodo de oracao
Senhor, estou proximo de meu objetivo; manterei meus
olhos focados ate chegar ao final.
Senhor, levanta uma barreira de protecao (v. lolio 1.9) a minha volta, de
maneira que nenhuma emergencia au ataque do Maligno me atrapalhe ate a
linha de chegada. Da-nos aquilo pelo qual estamos jejuando.
Senhor, quero dar-te todo a credito par me permitires finalizar
estejejum. Par isso agora oro a ti para que sejas glorificado quando
as outros ouvirem sabre estejejum. Amem.

Minhas respostas de oracao

Para sugestoes de receitas, veja as paginas 217-231.

SE~AO 3

Apendices

Foi em 1994 que
jejum,

de urn

Senhor realmente

0

0110,

e pelo cumprimento

da Grande Comissao
quando

logo estavam sendo postados.

dezembro,

de jejum,

C

Eu estava orondo

rcspon dessem positivament

como planejado.

uma parte significativa
denominacoes,

sohr«

I

1

im iciun. de

IJlLIIldo afora. 7(lIllh,'1I1,

lia a Palavra de Deus.Tui

no Florida, a Jim de jejuarmos

"300 Giddies"

CO})Il)Z(l

nos Lstudos ( ni.t«

cspiritual

cartas para os gralldes lideres do pais e convida-los
em Orlando,

lidar

Deus me levou a iniciar

dias por 11m grande avivamento

dia de meu jeium,

0

nol'o e poderoso, e me deu alguns insights sollre [

modo

assunto. Em 5 de julho daquele
quarenta

comecou

direcionado

'.0 21l

a cns un

a se reunircm

(01105((

ororll1os iuntos. Os LlHl,i,
C

esperando

c e sciuntasscni

quc
no

(7[1

1;

l'\'CliiO

da lideranca

I'

crista dos Estados Unidos. dns
FO}'{l1/1Ires dills maruviil-o.

ora~ao, confissao e unidade. Muitos des lideres testemunluuv

que aquela estava sendo lima das maiores cxpcriencias
vida. Mas, antes qlle Deus se manitesie

pelo menos 2 milhoes de crista os para

0

se arrependcrcm.

Tenho orado para

7.14.

jejuar

C

R.

BRIGH'J

qlle

n-

de su:

(0111pod«),
jejuav

(l

l 01'(

Deus chame

orar por quarcnto

de que aconteca urn grande avivainento.
WILLIAM

espiritunis

e/11 11111 avivamento

milhoes de cristaos

no mesmo espirito de 2Crollicas

,

Viemm mais de 600! Eles rcprcsentavam

das igrejas e dos ministerios.

Espirito Santo chamara

I

dins a /7111

r

1\
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Nove formas de jejum
apresentadas nas Escrituras

P

ara ilustrar melhor e revelar
blicas para

personifica

0

0

0

significado das nove razoes bi-

jejum, escolhi nove personagens biblicas cuja vida

tema de forma literal ou figurada para cada urn dos

nove aspectos do jejum apresentados em Isaias 58.6-8. Cada jejum
tern urn nome diferente, visa a urn prop6sito diferente e comporta
uma prescricao diferente.
Nao pretendo sugerir que essas san as unicas form as de jejum
disponiveis ou que elas sao totalmente independentes

umas das ou-

tras. Nem quero sugerir que hi apenas urn tipo de jejum para urn
problema particular. Os jejuns aqui sugeridos sao modelos a serem
usados e ajustados conforme sua necessidade particular e seu desejo
de aproximar-se de Deus.

o

que segue

e urn breve esboco

dos nove tipos de jejum encon-

trados na obra Iejuando para crescimento espiritual.

TOWNS,

Elmer. Fasting for Spiritual Breakthrough. Ventura, CA: Regal

Books, 1996. p. 20-23.
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1. 0 jejum segundo os discipulos
Prop6sito: "0 jejum que desejo nao e este: soltar as correntes da
tica, desatar as cordas do jugo, por em liberdade
per todo jugo?" (Isaias 58.6) -

os oprimidos

lI1JUS

e rom

libertar a nos mesmos e aos outros de

vicios pecaminosos.

Versiculo-chave:
(Mateus

56 sai pela oracao e pelo jeium"

"Mas esta especie

17.21)

Contexto: Jesus expulsou

0

demonic

de urn menino

haviam falhado em ajudar. Aparentemente
rio a forma com que Satanas dominara
fato de que os discipulos
caso estivessem
nos tambern
afastados,

a

que e

0

menino. A implicacao
executar

0

jejum -

suficiente
dai

0

esta no

esse exorcismo,

de jejum. Os discipulos

luz "pecados inoportunos"

caso forem series

autonegacao

eles nao levaram tao a <e

de Jesus poderiam

sob uma disciplina

trazem

0

que os discipulos

moder

que poderram

para partilhar

scr

da pratica de

termo "jejum dos discipulos"

2. 0 jejum segundo Esdras
Prop6sito: "desatar as cordas do jugo" (Isaias 58.6) blernas, convidando
ultrapassar

0

as barreiras

sem que possamos

que nos atrapalham

caminhar

so Deus, e ele nos atendeu"

para restaurar
construiam

0

livremente

com nosso Senhor.

e suplicarnos

essa bencao

<10

nos

(Esdras 8.23).

sacerdote,

foi encarregado

a cidade santa de Jerusalem,

de voltar a Ierusalern

a medida

por perrnissao

que elc- re

de Artaxerxes

rei da Persia, onde 0 povo de Deus havia sido aprisionado.
os inimigos

C

e a nossos entes queridos,

a Lei de Moises entre os judeus

dessa perrnissao,

pro

Espirito Santo a auxiliar e levantar as cargas,

Versiculo-chave: "Por isso jejuamos

Contexto: Esdras,

resolver

de Israel se opuseram

\pcsal

a eles. Diante do

211
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constrangirnento

de ter de pedir ao rei da Persia urn exercito que os

protegesse, Esdras jejuou e orou por protecao.
3. 0 jejum segundo Samuel
Prop6sito:

"Par em liberdade

[fisica e espiritualJ

os oprirnidos"

(Isaias 58.6) - para reavivamento e vitoria espiritual, para identificacao com todos os povos oprimidos literalmente

ou presos por

pecados diversos, e para ser usado por Deus a fim de livrar

0

povo

do reino das trevas para a maravilhosa luz divina.
Versiculo-chave: "Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram agua
e a derramaram perante

0 SENHOR.

ram: "Iernos pecado contra
Contexto: Samuellevou

0

Naquele dia jejuararn e ali disse-

0 SENHOR'»

(l Samuel 7.6).

povo de Deus a urn jejum para celebrar

0

retorno da area da alianca, a qual estava com os filisteus. Eles tambern
se reun irarn a firn de orar para que Israel Fosse libertado do pecado

que permitiu que a area fosse capturada.
4. 0 jejum segundo Elias
Prop6sito: "desatar as cordas do jugo" (Isaias 58.6) - ter poder sobre
os problemas emocionais e mentais ou os habitos que que rem controlar nossa vida.
Versiculo-chave: "e entrou no deserto caminhando urn dia [...J. Entao
ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites" (lReis 19.4,8).
Contexto: Ainda que as Escrituras nao cham em isso formalmente de
"jejum" Elias ficou deliberadamente

sem comer enquanto fugia da

rainha Iezabel e de sua amea<;:ade mata-lo. Apos essa abstinencia autoimposta, Deus enviou urn anjo para ministrar a Elias no deserto.

o
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5. 0 jejum segundo a viuva

Prop6sito: "partilhar

sua comida

com

0

faminto"

e cuidar do ne; ,",-

sitado (Isaias 58.7) - conhecer as necessidades humanas de

).JtP').

Versiculo-chave:

(1

"Pois a farinha

na vasilha

na botija nao se secou, conforme

nao se acabou

a palavra do

SENHOR

e

azeite

proferida

por

Elias" OReis 17.16)

Contexte: Deus enviou
viuva -

0

ironicamente,

como a presen\a
apresentar-nos

faminto profeta Elias a uma pobre e ram nt.i

a viuva pode oferecer cornida

:\~.. IL

de Elias resultou em comida para a \·;U\ a de ~c:ref
diante de Deus em oracao

nossas necessidades

e iejum podera

'"

pI \",

human as hoje.

6. 0 jejum segundo

Prop6sito: Permitir
(Isaias 58.8) -

a Elias

0

apostolo Paulo

que a luz de Deus irrompa

trazer mais clareza e percepcao

"como a ah""',\c,"
nas decisoes

LrvC;

lS

versiculo-chave: "Por tres dias ele esteve cego, nao comeu nerr )(-1.->,'.1
(Atos 9.9).

Contexte: Saulo de Tarso, que passou a ser conhecido
ap6s sua conversao
Senhor quando

a Cristo,

foi atingido

estava perseguindo

cego de forma literal, mas tambern
sua vida tomaria.

como

Pa .uo

por u ma cegueira

os cristaos.

j.'t ,)

Ele nao apenas fic ou

nao tinha ideia sobre qual dire.du

Apos ficar sem comer por tres dias, Ananias

cristae, visitou Paulo, e seus olhos foram restaurados,

bern

COIll1

l'

-u.

visao quanto ao futuro.
7.0 jejum segundo Daniel

Proposito: "prontarnente

surgira a sua cura' (Isaias 58.8) -

vida mais saudavel ou a cura.

obter uma

Nove formas de jejum apresentadas nas Escrituras
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Versiculo-chave: "Daniel, contudo, decidiu nao se tornar impuro com
a comida e com

0 vinho

do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissao

para se abster deles" (Daniel lB).
Contexto: Daniel e seus tres amigos hebreus demonstraram

no ca-

tiveiro babilonico que, por abstinencia das comidas pagas e uma
alimentacao

saudavel, eles poderiam ter mais saude que qualquer

outra pessoa da corte.
8. 0 jejum segundo Ioao Batista
Prop6sito: ''A sua retidao ira adiante de voce" (Isaias 58.8). 0 testemunho e a influencia de Jesus serao demonstrados diante de outros.
Versfculo-chave: "Pois sera grande diante do Senhor. Ele nunca tomarei vinho nem bebida fermentada" (Lucas 1.15).
Contexto: Ioao Batista, precursor de Jesus, manteve 0 voto de nazireu
que requeria dele 0 "jejurn", ou a abstinencia de vinho e bebida forte.
Seu jejum era parte de urn estilo de vida que testificava aos outros que
ele havia sido separado para uma missao especial.
9. 0 jejum pascal
Prop6sito: "a g16ria do

SENHOR"

(v. Isaias 58.8).

Versfculo-chave: " 'Iejuern em meu favor. [...J Eu e minhas criadas jejuaremos como voces. Depois disso irei ao rei. [...J Quando viu a rainha Ester ali no patio,

[0

rei J teve miseric6rdia dela e estendeu -lhe

0

cetro de ouro" (Ester 4.16; 5.2).
Contexto: A rainha Ester, uma judia em uma corte paga, arriscou
sua vida para salvar seu povo de uma ameaca de destruicao tramada
por Hama,

0

primeiro-ministro.

Antes de aparecer em frente ao rei

Xerxes para pedir que ele salvasse as judeus, Ester, seus criados e seu
primo Mordecai, todos jejuaram para apelar a Deus por sua protecao.

1\
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Seis modos de jejuar
oveformas de jejum sao descritas no livro [ejuando para

N

(res

cimento espiritual. Nove estudos biblicos que mostram varias

formas de jejuns mostradas nas Escrituras, e os varies propositus pe
los quais 0 povo jejuava. Entretanto, ha provavelmente tantos modes
diferentes de jejuar em nossos dias quanta formas de orar - obv ramente, nao existe nenhum numero definido em nenhum dos casos.
Os seguintes seis modos de jejuar sao um born guia para seguu

Oll

adaptar como direcao de Deus.
l. 0 jejum

normative

ou ieium de liquido e aquele que voce

segue ingerindo apenas liq uidos (agua ou suco). A duracao
pode ser de um dia, tres dias, urna sernana, urn mes ou qua
renta dias. Alguns cuidados devem ser tom ados cornjejuns
muito longos, os quais devem apenas ser iniciados apes aeon
selhamento medico.
2. No jejum total voce nao ingere comida nem agua, mas esse
deve ser realizado por um periodo curto de tempo. Moises 1(juou por quarenta dias, mas isso poderia matar qualquer pessoa se nao houvesse uma intervencao sobrenatural, e
deve ser tentado

110S

dias de hoje. Ninguern deve tentar

11L1I1C<l
L1I11

ie

jum absoluto por mais de tres dias. Uma pessoa rnorre se ficar
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mais de sete dias sem beber

agua. A porcentagem de agua do

corpo e em media de 80%, e precisa ser reposta regularmente.
Tenha muito cuidado e faca prova se algum espirito

0

tentar a

fazer urn jejum de quarenta dias que nao inclua liquidos.
3. 0 jejum segundo Daniel, tambern chamado de jejum par-

cial, exclui certos alimentos da dieta segundo uma escala de
alimentacao. Pode consistir em pular uma refeicao por dia.
Comer apenas vegetais frescos por alguns dias tambem

e um

otimo jejum parcial. Elias praticou esse tipo de jejum pelo
menos duas vezes. Ioao Batista e Daniel, com seus tres amigos,

SaD

outros exemplos de pessoas que participaram de urn

jejum parcial. Pessoas com hipoglicemia ou outras doencas
devem evitar esse tipo de jejum.
4. Umjejum rotativo, tambern chamado jejum clinico, consiste em
comer ou omitir certas familias de alimentos por determinado
periodo. Por exemplo, uma pessoa faz urn jejum absoluto por
urn dia a fim de limpar seu sistema digestivo. Entao, na proxima semana, come alimento apenas de urn grupo alimentar. As
varias familias de alimentos muitas vezes sao

0

que determina

qual doenca pode ser atribuida a certo tipo de alimentacao.
5. 0 jejum de John Wesley foi praticado por Wesley, fundador

do metodismo, antes da Conferencia Metodista em que os
ministros se reuniram para discussao, avivamento e preparacao de um rninisterio continuo. Wesley e os outros lideres
jejuaram por dez dias antes da conferencia com apenas pao
e agua, para se prepararem espiritualmente,

de maneira que

puderam exortar os demais pastores.
6. 0 jejum sobrenatural. "Moises ficou ali com

0 SENHOR

qua-

renta dias e quarenta noites, sem comer pao e sem beber agua.

o
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nas tabuas as palavras

da alianca: os Dez Manda

mentes" (Exodo 34.28); aparentemente,
periodos

distintos

de quarenta

orando e recebendo
foram separados
o bezerro
9.9,18,25).

Moises passou

dias jejuando

os mandamentos

na montanha,

de Deus. Os dois jejuns

por alguns dias, quando,

entao,

povo fez

0

de ouro, isto e, urn falso deus (v. Deuteronomio
Deus fez urn milagre

nesses jejuns,

sobrenatural

uma vez que uma pessoa

para '\l()i~es

normalmente

reria por ficar sem agua por mais de sete dias. Ninguern

ficar sem beber agua durante

TOWNS,

dois

quarenta

deve

dias de urn jejurn.

Elmer. Fasting for Spiritual Breakthrough.

Books, 1996. p. 23- 24.
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Receitas para usar
durante 0 jejum
JOHN P. PERKINS

Chefe-executivo e diretor da Fundacdo
John M. e Vera Mae Perkins

Q

uando voce esta focado em realizar

0

jejum segundo Daniel e

decide abster-se de alguns alimentos, precisa ter certeza de que

esta ingerindo protein a suficiente em sua dieta. Voce precisa de apenas 15% de proteina em sua dieta, e ha algumas form as de garantir

tal quantidade. Uma delas e alimentar-se com legumes, e por essa razao comer ervilhas e feijao sera muito importante durante seu jejum.
Nas paginas seguintes, apresento algumas receitas que voce pode usar
para obter a quantidade necessaria de legumes durante seu jejum.
~ A esperanca de Ioao (ervilhas pretas)
y, quilo de ervilha preta, em lata ou congelada

1 cebola grande picada
1 tomate picado
500 gram as de vegetais em conserva

o
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ou uma xicara de quiabo

Sal e pimenta

Aqueca

JEJL~I

os vegetais

em agua e adicione

a ervilha

em fogo bran do por 1 hora e 15 minutos.
que a ervilha
pimenta

tiver cozinhado

a g05tO, adicione

minutos.

1/z xicara de quiabo

ou parboilizado

e a cebola.

Adicione

por 45 minutos.

Sirva com uma porcao

20 minutos)

picado, fresco ou congclado

a gosto

(cozido

0 tom ate depois

Tempere
e cozinhe

de arroz branco

l-crva

com sul
por mai-,

(cozido

L

1')

por 18 a

por 10 a 12 minutos).

~ 0 classico arroz com feijao branco
12 quilo de feijao vermelho
1 cebola grande

2 pimentoes

seco

picada

picados

2 colheres

de sop a de alho picado

1/2

ra1110 de salsao picadinho

1/4

xicara de molho madeira

I,.)

xicara de acucar mascavo

Y2 quilo de vegetais em conserva
Sal e pimenta

Cozinhe

ou tempero

os ingredientes

menta, ou tempero

pronto

a gosto

por 1 hora e 20 minutos.

pronto agosto,

Adicione

sal e pi

e cozinhe em fogo bran do

pOI'

1:;

minutos. Sirva com uma porcao de arroz branco (cozido em fogo bran
do de 18 a 20 minutos)

ou parboilizado
~

II:!

(cozido pOl' 10 ou 12 minutos

Sopa de feijao preto

guilo de feijao preto, sew ou em lata

1 cebola pequena
2 pimentoes
2 colheres

picada

cortados

em pedacos

pequenos

de sopa de alho picado

1 ramo de salsao cortado em pequenos

pedacos

.
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1 tomate picado
1 colher de sopa de azeite
1 colher de sopa

de tempero italiano
% colher de sopa de cominho
2 % latas de vegetais em conserva
Sal e pimenta ou tempero salgado a gosto
Refogue a cebola,
adicione

0

0

pimentao,

0

alho,

0

salsao e

0

tomate pequeno e

azeite ate que fiquem dourados. Adicione essa mistura ao

feijao preto e aos vegetais em conserva e por fim acrescente
italiano com

0

cominho. Leve ao fogo e deixe

0

0

tempera

feijao cozinhar em

fogo bran do por 1 hora e 20 minutos. Adicione sal e tempero a gosto
e deixe em fogo bran do por mais 15 minutos.
~

Granola caseira

100gramas de semente de gergelim
100gramas de amendoas ou nozes
250 gramas de aveia
150gramas de caju
100gramas de mel
100gramas de cramberries ou uvas-passas
Toste 0 gergelim em uma frigideira ate dourar. Coloque em uma tigela separada. Na mesma frigideira, toste as amendoas ou as nozes
ate dourarem. Adicione urn pouco de gergelim e continue tostando ate
que tome uma cor unica. Adicione a aveia eo caju

a frigideira

e con-

tinue a tostar, mexendo ate alcancarern uma cor unica,
Adicione todo

0

restante do gergelim e 0 mel

a frigideira.

Mante-

nha no fogo ate todos os ingredientes estarem tornados pelo mel. Retire a panela do fogo e misture com os cram berries ou as uvas-passas.
Esparrame tudo em uma assadeira com uma folha de papel-aluminio
ao fundo. Asse no forno a 180 ate tomar uma cor marrom (cerca de
15 minutos). Deixe a granola esfriando e, entao, corte-a em pedacos,
0

o )E)CM
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Guarde em algum local seco. (Nota: Diferentemente
cereais, a aveia mantern

de muitos ou ro .

a maior parte de seus elementos

apes todo esse processo,

nutric ion ai-

Voce deve ingerir esta receita com modern

cao: ela sera uma rapida refeicao, mas altamente

ca16rica!)

?f. Pave de iogurte com baunilha e mel
1 porcao de iogurte de baunilha
100 gram as de mel
200 gram as de banana fatiada
200 gram as de morango
150 gramas de maca cozida
200 gramas de granola
Alguns ramos de hortela (se desejar)
Este

e

um bom complemento

quando
rando

acompanhado
0

me! com

tigela separada

0

para a receita

com frutas,
iogurte

e misture

de granola

fica forrnidavel.

de baunilha.

Coloque

todas; mantenha-as

laseira

Cornecc
as frutas

refrigeradas

tl'

11l

Cline

ue

uma pequena camada de granola em LIma tigela OLItaca. Disponlia
pequena

camada

de iogurte

camada de frutas (banana,
Repita esse processo
la e adicione

sobre a granola

morango

ate que a tigela esteja cheia. Enfeite com

uma pitada de hortela se desejar,

?f. Faixas de vegetais de Daniel

1

colher de sop a de alho

200 gramas de cebola
400 gramas de pimentao vermelho
400 gramas de pimentao amarelo
400 gramas de pimentao verde
450 gramas de repolho

,111\

e depois urna peqL1~'n,l

e a maca cozida) sobre

2 colheres de sopa de azeite

e

mistu

0

iogurk
·1

grano-

Receitas para usar durante ajejum
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400 gramas de feijaovermelho cozido
100 gramas de molho de pimenta
18 panquecas

Esquente

0

azeite em uma vasilha larga. Adicione cebola e alho.

Doure-os ate tomarem cor. Adicione a pimenta e

0

repolho e frite

levemente ate corarem (adicione uma colher de agua, se necessario,
para dar textura ao repolho frito Misture

0

feijao com

0

e preciso

mexer

0

tempo todo).

molho e deixe no fogo apenas para manter-se

quente. Cubra as panquecas com toalhinhas umidas e leve ao forno
a 100°. Envolva a mistura de vegetais com as panquecas aquecidas.
(Nota: Geralmente escolho esta receita por ela ser saudavel, e aqueles
que gostarn da cozinha mexicana apreciarao mais ainda. Pimentao e
uma grande fonte de vitamina A, Bee

e con tern acido folico, que as

mulheres gravidas precisam de forma especial durante a gestacao.)
~ Vegetais grelhados
400 gramas de ab6bora amarela fatiada bem fina ou em rodelas
30 gramas de abobrinha cortada em fatias finas ou em rodelas
20

gramas de cebola amarela ou vermelha cortada em quatro pedacos

20

gramas de pimentao verde picado

20

gramas de pimentao vermelho picado

20

gramas de cogumelos cortados no meio

10 gramas de molho vinagrete
Para esta receita, voce precisara de uma grelha. Grelhar

e uma

das

coisas que mais gosto de fazer como "mestre-cuca" e os vegetais fiearn com urn sabor muito born quando grelhados. Para esta receita,

e

preciso primeiro misturar todos os vegetais em urn molho vinagrete
(deixe curtir) por 30 minutos. Entao, grelhe os vegetais por 2 minutos
de cada lado (ou em urn grill rolante). Voce tambem pode adicionar
berinjela, tomates e outros vegetais.

o
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~ Salada de arroz integral
colher de sopa de azeire

I

200 gramas de milho
200 gramas de cogumelos picados
2 tomates cortados em pedacos grandes
100 gramas de feijao ou pasta de ervilhas
Uma porcao de arroz integral (coz.ido)
50 gram as de vegetais em conserva

1 porcao de cebolinha picada
Aqueca

0

azeite em uma frigideira.

los dourando
ervilhas,

0

levemente.

arroz,

com

e

0

tornate,

arroz, os vegetais em conserva,

ta a gosto. Misture
Cozido

Adicione

Adicione

todos os ingredientes

milho, cogumelo,

uma grande

milho e os cogUJllt'-

0

feiiao

ou

e sal e pimen

a cebolinha

e [eve ao fogo baixo, (Nota:

Trata-se

que pode aproveitar

0

Toda rnae do mundo

precisa desta receita!)

0

a pasta de

OLl

tom ate, pasta de ervilha

cornbinacao.
milho

0

arroz

ou teiiao e

de um prato de sobras
usado

em outra

reteicao

~ Milho assado e feijao preto
I

colher de sopa de azeite

30 gram as de cebola cortada
2 dentes de alhos picados
250 gramas de milho assado debulhado
200 gramas de feijao preto seco cozido
1 tom ate cortado
I colher de sopa de suco de lirnao

Sal e pimenta a gosto
2 colheres de sopa de salsa picada
I colher de sopa de coentro

Aqueca

0

azeite em uma vasilha larga. Acrescente

deixe-os corar. Adicione

0

milho,

0

feijao,

0

a cebola t'

tomate,

0

0

alho

C

suco de limao

Receitas para usar durante

e sal e pimenta
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a gosto. Deixe sobre fogo alto ate que a mistura

quente. Remova do fogo e adicione
(Nota: Este prato

0

coentro

e versatil e da uma grande

esteja

e a salsinha.

porcao, mas tambem pode ser ser-

vido como entrada.)

~ Cevada Pilaf
200 gram as de cebola picada
1 colher de sopa de alho picado
1 porcao de vegetais em conserva

1 quilo de cevada
2 folhas de louro
1 colher de sopa de tempero italiano
Em uma panda,

refogue a cebola e

0

alho com 500 gramas de vegetais

em conserva ate que as cebolas estejam coradas. Adicione a cevada, as
folhas de louro,

0

tempero italiano e

0

restante dos vegetais em conser-

va. Espere ferver e tampe hem a panela. Leve ao forno por 45 minutos
em 1800 ou ao fogo por 12 ou 15 minutos
sorvido to do

0

ate que

0

guisado tenha ab-

liquido e a cevada esteja concisa. Misture com as ervas

apenas na hora de servir. (Nota: Voce pode transformar
em urn guisado de cevada com nozes adicionando
cortadas

100 gramas de nozes

e torradas

antes que ele va ao fogo. Depois que

ao fogo, acrescente

outros 100 gramas de nozes cortadas.)

~ Arroz Pilaf basico
250 gram as de cebola amarela cortada
100 gramas de salsa
2 colheres de sopa de margarina

350 gramas dearroz branco
1 porcao de vegetais em conserva
200 gramas de br6colis
250 gramas de cenoura em pedacos
Sa! e pimenta a gosto

este guisado

0

guisado for

224

Aqueca a eebola e a salsa em uma eolher de margarina
coradas.

Adicione

0

arroz e misture

ate que fiquern

com a eebola e a salsa. Adicio

ne os vegetais. Cozinhe

0

arroz no forno a 180 por 40 minutes.

cozinhe

0

arroz esteja denso, porern nao totalrnente

no fogo ate que

0

cozido (cerca de 12 a 15 minutos).
e deixe no fogo ate que
tamente.

Acrescente

0

Adicione

os br6colis

Oll

e a cenoura

arroz e os vegetais estejam cozidos cornple

1 colher de sopa de margarina

e sal e p1ment3 a

gosto. (Nota: Esta e minha variacao sulista do classico prato france,
conhecido

tambern a Cevada Pilaf
sao prates forrnidaveis e mere

como Arroz Pilat: correspondendo

apresentada anteriormente.

Ambos

cem fazer parte de seu repert6rio.)

~ Cevada refogada
100 gramas de pimentao cortado
100 gram as de cebola chalota
50 gramas de cenoura cortada

60 gramas de salsao cortado
2 Y2 colheres de sopa de azeite
500 gramas de cevada refogada
III

colher de sopa de timo ou condimento fresco.

Em uma panela com azeite, coloque
e

0

0

salsao e frite ate cora rem. Adicione

misture

pimentao,

a cebola, a cenouru

a cevada refogada

ate que estejam bem refogados.

(Nota: Estel e minha

para este tipo de jejum.

anterior

do Cevada Pilaf. Sao receitas como esta que possibilitarn

economize

dinheiro

administradores

mantenha

no final. Fazer dieta

de LIma adicao na

e caro,

~ Batatas Rosti com salsao

600 gram as de salsao

t

recerta

que

baixo os custos da refeu.ao ~

de 110SS0Srecursos.)

600 gram as de batata

11U

receit.

favorita

voce Llse as sobras de comida,

Trata-se

e 0 ti

e temos de ser bo '~

Receitas para usar durante

1 colher
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de sopa de mostarda

lh colher de sopa de tempero
Ilh

0

grego

colher de sopa de azeite

Descasque e gratine as batatas e 0 salsao, Combine a batata gratinada
e

0

salsao com a mostarda e

0

tempero. Forme uma porcao de 20

pedacos menores ou 10 pedacos maiores. Esquente azeite

0

suficiente

para a fritura nao grudar na panela. Frite levemente os pedacos ate
dourarem de ambos os lados. Finalize assando os pedacos em urn
forno a 250 ate a batata ficar bem assada (cerca de 5 minutos).
0

~

Waffles de Daniel

1 lata de leite desnatado

3 ovos inteiros
100 mililitros de oleo vegetal

gramas de farinha de trigo
150 gramas de aveia

250

100 gramas de farinha de aveia
2 colheres de farinha de rosca

300 gramas de acucar
9 claras de ova
Misture

0

leite, os ovos e 0 oleo vegetal em uma tigela larga. Combine

todos os ingredientes secos (a farinha de trigo, a aveia, a farinha de
aveia, a farinha de rosca e

0

acucar) em uma tigela separada. Acres-

cente todos os ingredientes liquidos e misture ate ficar encorpado.
Bata as claras em neve e, entao, misture tudo na batedeira. Preencha
uma assadeira para

0

waffle com oleo vegetal. Espalhe todo

0

waffle

na assadeira e leve ao forno ate que assuma uma cor marrom (cerca
de 3 minutos). Sirva imediatamente.

(Nota: com cobertura de calda

de frutas, esta receita e urn verdadeiro banquete para

0

jejum.)

o IEIUM
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ef. Cevada e cereais sortidos (Pilaf)
80 gram as de graos de trigo
450 gramas de vegetais em conserva
2 colheres de margarina vegetal
30 gramas de alho-por6

60 gramas de cenoura
15 gramas de aipo
2 colheres de cebola vermelha picada
2 colheres de alho picado
200 gramas de cevada perola
150 mililitros de suco de uva branco
Sal e pimenta a gosto
200 gram as de espinafre cortado
Deixe os cereais em urn recipiente com agua (3 vezes mais que a medida
dos cereais) de 8 a 10 horas. Retire os cereais e combine-os

com os vege-

tais em conserva. Tampe e ferva em fogo brando ate amolecer (cerca de
1hora). Adicione

0 alho-poro,

a cenoura,

0 aipo, 0 alho

e a cebola. Deixe

no fogo ate que os vegetais fiquem tenros. Adicione a cevada,
uva, sal e pimenta e to do
levemente.

0

0

suco de

trigo restante. Deixe ferver e cubra a pane1a

Cozinhe em fogo forte ou no forno ate que a cevada esteja

bem cozida e tenha absorvido todo
zinhe

0

0 liquido

(cerca de 45 minutos). Co-

espinafre em agua com pouco sal ate que esteja bem amolecido.

Seque bem. Misture os cereais, a cevada e

0

espinafre e sirva.

ef. Torta de vegetais
450 gramas de vegetais sortidos
200 gramas de milho cozido
200 gramas de br6colis
400 gramas de creme de aipo
2 mass as prontas de torta americana (tigela funda)

Receitas para usar durante

Esta receita em geral

e a preferida

la os vegetais com

milho,

0

0

227

0 jejum

da familia. Misture em uma tige-

hr6colis e

0

creme de aipo. Preencha

as massas de torta preparada. Junte as partes e dohre os encontros,
criando ventosas para os vegetais soltarem vapor e para que a torta
possa assar de forma proporcional. Coloque no forno e asse por 50
minutos a 180°. Sirva com molho cramberry.
~

Arroz carreteiro vegetariano

100 gram as de feijao seco
50 gramas de cebola picada
2 dentes de alho pic ados
450 gramas de vegetais em conserva
200 gram as de arroz agulhinha
1 colher de sop a de molho de tomate
1 colher de sopa de vinagre
2 colheres de sopa de pirnentao frito triturado

1 colher de cha de pimenta-do-reino

1 colher de sopa de tempero grego
1 colher de sopa de pi menta
1 colher de sopa de paprica
1 colher de cha de pi menta malagueta
100 gramas de queijo cheddar
150 gram as de milho assado

Este prato poderoso

e horn

para os idosos e cai muito hem em tem-

pos de jejum. Primeiro, cozinhe

0

feijao. Retire

0

caldo, amasse com

urn garfo e mantenha em conserva. Em urn caldeirao medio, refogue
levemente apenas metade da cebola e do alho. Adicione

0

arroz e re-

fogue rapidamente. Acrescente

0

molho de

tomate,

0 vinagre, 0

0

restante do tempero,

pimentao e 0 tempero grego, a pimenta-do-reino,

a pap rica e a pimenta malagueta. Coloque no fogo para cozinhar em

228
ague ate ferver. Leve ao forno a 180 ate que

0

toda a agua (cerca de 18 minutos).

feijao amassado

0

jo e

0

rnilho, tudo com

0

Misture

0

arroz tenha abso vid:
() l

UL'

arroz.

ff. Hamburgueres
250 gram as de cenoura

vegetais

picada

50 gram as de salsao gratinado
50 gramas de cebola gratinada
25 gramas de pimenta

vermelha

picada

120 gram as de cogumelo

braneo picado

120 gram as de cebolinha

picada

120 gramas de nozes trituradas
1 ovo batido
Y2 colher de sopa de salsinha

Vz colher de sopa de timo picado
1 colher de sopa de alho picado
1 colher de sopa de sal
Y2 colher de sopa de molho de pimenta

(tabasco)

V2 colher de sopa de oleo de gergelim
1 colher de cha de pimenta-do-reino
300 gram as de bolacha triturada
Eu nao poderia

escrever

urn harnburguer.
-

a unica

cologue

diferenca

a cenoura,

neira e pressione
mistura

est as receitas

Existem

e gue

var ios tipos
este agui

de jejum

e muito

a salsa, a cebola e a pimenta
para tirar

0

excesso

em uma tigela grande e adicione

sem mencionar

de hamburgueres

vegetais

saboroso!

Prirneiro,

dentro

de urna pe-

de agua. Colo que toda essa
os cogumelos,

a cebolinha,

Receitas para usar durante

a nozes,

0

ovo, a salsa,

0

sal e

gelim e a pimenta-do-reino.

0
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molho de pimenta,

0

6leo de ger-

Misture bem. Adicione a bolacha

0

suficiente para formar uma mistura densa, fazendo uma massa de
cerca de 120 gramas. Envolva cada pedaco em bolacha adicional,
caso desejar. Asse cada pecra em uma assadeira forrada com papel-aluminio e leve ao forno em 250 ate estar suficientemente
0

assada

(cerca de 10 minutos).
~ Sopa engrossada com cogumelo
2

colheres de sopa de margarina

120 gramas de cebola pieada
50

gramas de aipo

1 eolher de
30

sopa de alho pieado

gramas de maisena ou amido de milho

1 porcao

de vegetais em eonserva

120 grarnas de batata, descascada

e cortada ern quatro

200 gramas de leite desnatado
2 eolheres de creme de leite
200 mililitros de suco de uva

450 gramas de cogumelo (sem 0 ramo)
150 gramas de eogumelo em conserva

Sal e pimenta a gosto
Voce nao se arrependera de preparar esta sopa! Comece esquentando
a margarina em urn caldeirao grande. Adicione a cebola,
alho. Deixe fritar levemente ate corar. Misture a maisena

0

0

aipo e

0

suficiente

para formar uma textura. Adicione a agua dos vegetais em conserva
e deixe cozinhar em fogo brando. Acrescente mais agua e continue
em fogo brando ate ficar denso. Coloque a batata e continue em fogo
bran do, ate que ela esteja bem mole (cerca de 15 minutos). Remova a caldeirao do fogo e adicione

0

leite,

0

creme de leite,

0

suco de
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o

uva, 0 sal e a pimenta.

Em uma frigideira

Adicione-os

,L, l .\1 S 1 (, l :-,I)()

I) \ "I

II

larga, trite 0, coguIl1dn,

a sop a e sirva-se.
~ Salada de frutas tropicais

500 gramas

de manga descascada

250 gramas

de papaia cortado

150 gramas

de pimentao

100 gramas

de eebola verrnelha

100 gramas

de eoentro

e picada

e picado

cortado

em pedacos

pequeno,

picada

1 collier de sopa de suco de lirnao
1 colher de sopa de pimenta jalapeno

2 colheres

de sopa de azcite

Sal e pimenta

Misturar

a gosto

todos os ingredientes

servir (colocar

no refrigerador,

Nota: Para preparar
substituir

0

e deixar curtir por uma hora ante ...de

coentro

easo nao for servir imediatnmentc

este prato para sobremesa
por hortela, usar morangos

eebola e mel em vez de azeite. Voee pode

ou brunch,

pode-:«

em vez de pimcnta

tarnbern usar melao e aha

caxi em vez de papaia e manga.

~ Feijao preto e pao de milho
2 colheres

de oleo de milho

200 gramas

de eebola picada

200 gramas

de pimenta

200 gramas

de alho granulado

qOO gramas

de feijao preto eozido

150 gramas

de tornate

2 II, colheres

de coentro

Brunch

=

vermelha

picado

brcakfeast + lunch. Combinacao

de cafe da manha ~ almoc o

da entre 10 horas e I1h30 nos Esrados Unidos, [:\ do T

I

r,

>Ln,

(

Receitas para usar durante
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1 colher de cha de molho tabasco

1 porcao de vegetais em conserva
1 colher de sopa de sal
1 colher de cha de pimenta-do-reino

250 gramas de fuba
60 gramas de farinha de trigo
Esquente

0

azeite de milho em urna frigideira grande. Adicione as ce-

bolas, a pimenta vermelha e
do fogo e misture com

0

alho e refogue ate pegarem cor. Remova

0

feijao,

0

tomate,

0

coentro e

0

molho tabasco.

Aqueca em urna frigideira os vegetais em conserva, com sal e pirnenta.
Acrescente

0

fuba lentamente.

Reduza a fogo e deixe cozinhar, mexendo

o tempo to do, ate que a mistura comece a desgrudar

da panela. Espalhe

urn pouco do oleo sobre os paes e coloque-os em uma panela. Deixe no
refrigerador

de 8 a 10 horas. Quando estiver pronto, retire os paes e corte

em 15 pedacos iguais. Fatie cada pedaco em diagonal e faca triangulos.
Deixe 2 triangulos

para cada porcao, espargindo

fogo em urna frigideira ate dourarem.

com oleo e levando ao

Esta obra foi cornposta
e impressa

par Imprcnsa

em .~Iilliol1

Pro

da Fe sobre papel

Offset 70 g/rn ' para Editora vida.

