4º dia-Quinta-feira (08/03)
Juntos jejuando e orando para salvar nossas famílias
do ataque do inimigo
Ester 4:16-17 "Vá reunir todos os judeus que estão em
Susã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam
durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas
jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda
que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei".
Recorrer à oração e ao jejum é uma pratica comum
entre o povo de Deus.
Na época de Ester a aniquilação dos Judeus era
iminente porque não tinha tantos Judeus espalhados
pelo mundo como na segunda guerra mundial.
Hitler matou milhões de Judeus, mas os Judeus
estavam espalhados pelo mundo todo.
A sentença de morte já tinha sido assinada pelo rei.
Ester nos ensina o principio de jejuar e orar juntos em
busca da interversão de Deus em nossas causas
impossíveis.
A Bíblia nos orienta sobre três tipos de jejum:
Jejum normal
Não comer nada, só beber água.
Este é o tipo de jejum mais normal, que Jesus fez no
deserto Mt 4:1-2
Só diz que não comeu e que teve fome, não que teve
sede.
1.

Jejum total
Este é o mais radical, que só aconteceu em situações
extremas, como o caso de Ester, e nunca por mais de
três dias Et 4:16 "Vá reunir todos os judeus que estão
em Susã, e jejuem em meu favor. Não comam nem
bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas
criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao
rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer,
morrerei".
3.
Jejum parcial
Durante três semanas Daniel não tomou vinho, carne
ou coisas saborosas Dn 10:2-3 Naquela ocasião eu,
Daniel, passei três semanas chorando.
Não comi nada saboroso; carne e vinho nem provei; e
não usei nenhuma fragrância perfumada, até se
passarem as três semanas.
É o mais recomendado para pessoas com algum
impedimento para fazer um jejum normal, como
trabalho muito pesado ou problemas de saúde.
O rei Josafá também se viu em apuro e convocou o
povo para jejuar e orar em busca de livramento do
Senhor e foram atendidos por Deus IICr 20:3-6
Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e
proclamou um jejum em todo o reino de Judá.
Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de
Judá para buscar a ajuda do Senhor.
Então Josafá levantou-se na assembléia de Judá e de
Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio
novo,
e orou: "Senhor, Deus dos nossos antepassados, não
és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre
todos os reinos do mundo. Força e poder estão em
tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti.
2.

Aqui neste jejum todos estavam unidos V 13 Todos os
homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até
os de colo, estavam ali de pé, diante do Senhor.
Houve manifestação profética V 15 Ele disse:
"Escutem, todos os que vivem em Judá e em
Jerusalém e o rei Josafá! Assim lhes diz o Senhor:
‘Não tenham medo nem fiquem desanimados por
causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de
vocês, mas de Deus.
Quando juntos jejuamos e oramos ao Senhor e
tomamos posição, o Senhor lutará por nós Vs 16-17
Amanhã, desçam contra eles. Eles virão pela subida
de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em
frente do deserto de Jeruel.
Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem
suas posições; permaneçam firmes e vejam o
livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó
Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem.
Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará
com vocês’ ".
Conclusão:
Vemos como o jejum é poderoso quando há unidade e
propósito.
Então como igreja Shalon vamos nos unir em oração e
jejum e conquistar muitas vitorias e bênçãos da parte
de Deus.

O Senhor deu livramento para Ester e todas as
famílias do povo de Deus porque Jejuaram e oram
juntos.
Também o Senhor deu vitoria ao rei Josafá e a todas
as famílias que Jejuaram e oram juntos contra os
inimigos das suas famílias.
# Não resta a menor dúvida que seja o Senhor dará
todas as vitórias necessárias a Shalon em 2018.

