
ESTUDO DA CÉLULA
Tempo de Avançar | 13/02/2022 | Pr. Valmir Santos

Jejum: uma arma poderosa de vitória
Lucas 5.33-38

ESTUDO
O jejum não muda Deus, muda você - Valnice Milhomens. O jejum não é uma barganha

para adquirir algo. As bênçãos da nova aliança não são mérito, são frutos da graça de

Deus.

O jejum,o arrependimento e a santificação precedem o grande avivamento do Senhor. O

melhor motivo para jejuar é saber que Jesus jejuou. (Pergunta 1).

O jejum, como qualquer outra disciplina, precisa de progressão. Entenda e respeite os

limites do seu corpo. (Pergunta 2).Existem três tipos de jejum:

1. Jejum absoluto: sem água e sem comida, o recomendado é não ultrapassar três

dias;

2. Jejum normal: se abstém de alimento, mas ainda bebe água;

3. Jejum parcial: por exemplo, os vinte e um dias de Daniel.

Não perca tempo tentando remendar o velho. Jesus relaciona o jejum com a condição

do homem. O evangelho veio para oferecer ao homem uma nova vida que não cabe na

velha natureza caída. Só podemos nos revestir da nova natureza quando nos despirmos

da velha. (Pergunta 3).

A vida com Jesus pede novos costumes. Tudo muda, temos um padrão novo! O odre

velho é o nosso comportamento, nossas antigas práticas. O jejum quebra a força desse

comportamento carnal ao abater o nosso físico. Por isso, o jejum é a aflição da nossa

alma (Romanos 8.5). (Pergunta 4).

O jejum nos deixa mais sensíveis, nos faz mortificar a carne. Afeta nossos valores e

nossa forma de pensar (Romanos 12.2; Efésios 4.22-24). Quando você jejuar,

descobrirá que a culpa não é do seu temperamento, mas da sua carnalidade ainda

viva e dominante. (Pergunta 5).
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O jejum é uma preparação escatológica. A orientação é jejuar para a noiva se preparar

até que o noivo volte. (Pergunta 6).

PERGUNTAS
1. Por que jejuar?

2. Você tem o hábito de jejuar? Qual é a sua maior dificuldade em relação ao jejum?

3. Qual é a importância do jejum no processo de santificação?

4. Por que o jejum é a aflição da nossa alma?

5. Como discernir o que é temperamento e o que é carnalidade?

6. Qual a relação entre o jejum e a volta de Cristo?

BETHEL NEWS
Face a Face Mulheres - pré-inscrição aberta para quem deseja servir, no link.
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.
FEVEREIRO: 19/02 - Seminário Interno Alinhando a Visão | 20 e 22/02 - Culto com Apóstolo
Je�erson Neto (EUA).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf6AvoryiuXW6Oq4X_DBzaQ9I-5Yw6lfmwTt-Nthmz5TI1KA/viewform

