6º dia – Sábado (10/03)
Juntos fazendo jejum e orações que Deus quer
Is 58:1-13 "Grite alto, não se contenha! Levante a voz
como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele,
e à comunidade de Jacó, os seus pecados.
Pois dia a dia me procuram; parecem desejosos de
conhecer os meus caminhos, como se fossem uma
nação que faz o que é direito e que não abandonou os
mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões
justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime
deles.
‘Por que jejuamos’, dizem, ‘e não o viste? Por que nos
humilhamos, e não reparaste? ’ Contudo, no dia do
seu jejum vocês fazem o que é do agrado de vocês, e
exploram os seus empregados.
Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de
socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem
hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto.
Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o
homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e
se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que
vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor?
"O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da
injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade
os oprimidos e romper todo jugo?
Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o
pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e
não recusar ajuda ao próximo?

Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e
prontamente surgirá a sua cura; a sua retidão irá
adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua
retaguarda.
Aí sim, você clamará ao Senhor, e ele responderá;
você gritará por socorro, e ele dirá: Aqui estou. "Se
você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo
acusador e a falsidade do falar;
se com renúncia própria você beneficiar os famintos e
satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz
despontará nas trevas, e a sua noite será como o
meio-dia.
O Senhor o guiará constantemente; satisfará os seus
desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá
os seus ossos. Você será como um jardim bem
regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam.
Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os
alicerces antigos; você será chamado reparador de
muros, restaurador de ruas e moradias.
Porque devemos jejuar juntos?
1.

Devemos jejuar juntos para obedecermos a palavra
de Deus Jl 2:12 "Agora, porém", declara o Senhor,
"voltem-se para mim de todo o coração, com jejum,
lamento e pranto. IICo 6:4-6 Pelo contrário, como
servos de Deus, recomendamo-nos de todas as
formas: em muita perseverança; em sofrimentos,
privações e tristezas;
em açoites, prisões e tumultos; em trabalhos

árduos, noites sem dormir e jejuns;
em pureza, conhecimento, paciência e bondade; no
Espírito Santo e no amor sincero
2.

3.

4.

Devemos jejuar juntos para nos humilharmos diante
de Deus e obtermos a sua graça e poder Tg 4:10
Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará.
Devemos jejuar juntos para obtermos vitoria sobre
tentações e ataques que nos impedem de estarmos
nos movendo no poder de Deus Lc 4:13-15 Tendo
terminado todas essas tentações, o diabo o deixou
até ocasião oportuna.
Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e
por toda aquela região se espalhou a sua fama.
Ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam.
Devemos jejuar juntos para nos purificarmos do
pecado e nos tornarmos aptos para ajudar outros no
caminho da consagração Dn 9:3-5 Por isso me voltei
para o Senhor Deus com orações e súplicas, em
jejum, em pano de saco e coberto de cinza.
Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: "Ó
Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua
aliança de amor com todos aqueles que o amam e
obedecem aos seus mandamentos,
nós temos pecado e somos culpados. Temos sido
ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus
mandamentos e das tuas leis.

5.

6.

7.

Devemos jejuar juntos para nos quebrantarmos
diante do Senhor e. ao mesmo tempo, nos
fortalecermos Nele Sl 109:24-28 De tanto jejuar os
meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha de
magreza.
Sou motivo de zombaria para os meus acusadores;
logo que me vêem, meneiam a cabeça.
Socorro, Senhor, meu Deus! Salva-me pelo teu amor
leal!
Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste
tu, Senhor, que o fizeste.
Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas.
Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu
servo se alegrará.
Devemos jejuar juntos para obter da parte do Senhor
o suporte necessário para executar a sua obra At
13:3-4 Assim, depois de jejuar e orar, impuseramlhes as mãos e os enviaram.
Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia e
dali navegaram para Chipre.
Devemos jejuar juntos em tempos de crise Est 4:1516 Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu:
"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".

8.

9.

Devemos jejuar juntos para buscarmos a direção de
Deus Ed 8:21-23 Ali, junto ao canal de Aava,
proclamei um jejum, a fim de que nos
humilhássemos diante do nosso Deus e lhe
pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos
filhos, com todos os nossos bens.
Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei
para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois
tínhamos dito ao rei: "A mão bondosa de nosso
Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu
poder e a sua ira são contra todos os que o
abandonam".
Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao
nosso Deus, e ele nos atendeu.
Devemos jejuar juntos para termos revelação e
entendimento espiritual Jr 36:6 Por isso, vá ao
templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as
palavras do Senhor que eu ditei, as quais você
escreveu. Você também as lerá a todo o povo de
Judá que vem de suas cidades.

Quais são os benefícios quando Jejuamos o jejum que
Deus quer?
1.

Revelação

2.

Cura e integridade

3.

Justiça

4.

A presença de Deus

5.

Orações respondidas

6.

Direção de Deus

7.

Contentamento

8.

Refrigério

9.

Força

10.

Encorajamento

11.

Futuras gerações serão levantadas

12.

Restauração

Conclusão:
Aprendemos que o jejum que Deus deseja de nós, é
um jejum onde não negociamos nossos interesses
com Deus.
Mas o jejum que Deus deseja é aquele jejum regado
com orações que colocam Deus o nosso próximo
acima dos nossos interesses egoístas.
Como determina o amor verdadeiro de Deus
derramado em nosso coração.

