Cresça 2 – Aprenda a Como Crescer Espiritualmente
•
Nesse curso conheceremos as disciplinas espirituais que levam um cristão a
se tornar forte e maduro na fé.
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Introdução:
A história de Jonathan Edwards

Jonathan
Edwards

•
Jonathan Edwards (1703-1758), um famoso pregador da Nova Inglaterra
(região nordeste dos Estados Unidos), desempenhou um papel fundamental no
avivamento espiritual chamado de Segundo Grande Avivamento. Antes de pregar
um de seus mais famosos sermões que contribuiu para iniciar o avivamento, ele
tinha orado e jejuado por três dias, repetindo de novo e de novo, “Dá-me a Nova
Inglaterra! Dá-me a Nova Inglaterra!”. Quando Edwards se levantou de onde estava
ajoelhado e se dirigiu ao púlpito, conta-se que parecia que ele tinha olhado
diretamente para a face de Deus. Antes que ele abrisse a boca para falar, uma
convicção do Espírito caiu sobre o público.

O que faz com que
uma pessoa cresça

em poder e
autoridade
espiritual

Pergunta: O que faz com que uma pessoa cresça em poder e autoridade
espiritual?
•
Uma das maneiras de crescermos em poder e autoridade é nos aproximando
de Deus por meio do jejum.
•
Jejum e quarto de escuta não estão necessariamente vinculados um ao
outro. Você não vai jejuar todos os dias no seu tempo no quarto de escuta.
•
Mas, porque o objetivo do jejum é aumentar sua sensibilidade espiritual para
com Deus, pode ser que em certas ocasiões você queira aperfeiçoar seu tempo de
quarto de escuta por meio da disciplina do jejum.

O Jejum
Pergunta: Para você, o que é o jejum?

O que é
o jejum?

•

Originalmente, jejum é a abstenção total ou parcial de alimentos.

•
Um dos principais motivos para o jejum é que a renúncia nos leva para mais
perto de Deus.
•
O jejum ajuda a nos concentrar em Deus, orarmos com mais fervor e
vencermos as fortalezas pessoais.
•
Jejuar ajuda a ouvir melhor a voz de Deus porque nos tornamos mais
sensíveis a ele.
•
O jejum limpa as teias de aranha de nossa mente e nos ajuda a ver as coisas
com olhos espirituais.
•

Nas Escrituras, encontramos vários propósitos para o jejum:
- Disciplina visando o autocontrole.
- Dependência somente de Deus.
- Focar em Deus quando buscamos a sua ajuda e direção.

Razões
bíblicas
para o

jejum

1
2
3
4
5

Exercício (p.68):
Receber revelação de Deus
Vencer o pecado
Declarar que Deus é prioridade
Crescer em santidade pessoal
Obter vitória sobre Satanás

•

Medite nas seguintes razões bíblicas para o jejum:
- Receber revelação de Deus

Daniel 9:2,3,21,22 No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas
Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a
desolação de Jerusalém iria durar setenta anos. Por isso me voltei para o Senhor
Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. (…)
enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão
anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da
tarde. Ele me instruiu e me disse: “Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e
entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu lhe
trouxe porque você é muito amado.
Daniel 10:1-4 No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltessazar,
recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande
guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião eu, Daniel,
passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso; carne e vinho nem
provei; e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as três semanas.
No vigésimo quarto dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um
grande rio, o Tigre.
- Vencer o pecado
Isaías 58:6 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?
- Declarar que Deus é prioridade em minha vida

•
De forma bem simples, jejuar é evitar comer todos ou alguns tipos de
alimento com o propósito de concentrar-se em Deus.
•
Uma das razões para o jejum pode ser uma petição a Deus em favor de outra
pessoa.
•
Quando Hamã influenciou o Rei Xerxes para assinar um decreto que
destruiria os judeus no país, Mardoqueu pediu a Ester que intercedesse em favor
dos judeus. Ester respondeu a Mardoqueu:
Ester 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.
•

Deus ouviu o choro de Ester e dos judeus e respondeu de forma milagrosa.

•

Outro grande benefício do jejum é receber direcionamento de Deus.

•
Os apóstolos esperaram diante do Senhor, em jejum e oração, até que o
Espírito Santo disse:
Atos 13:2 Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado.

Exercício (p.69):

Exercícios

Leia Atos 14:23 Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja;
tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam
confiado.
•

Como Paulo e Barnabé escolheram os presbíteros?

•

Como o jejum aumenta a eficácia da oração?

TIPOS DE JEJUM NA BÍBLIA
Completo
Abstinência de
comida sólida e
de líquidos
Deuteronômio 9:9
Êxodo 34:28
Ester 4:16
Atos 9:9

Normal

Parcial

em Grupo

Abstinência de
Dieta restrita
comida sólida e
no lugar de
Jejuar com um
de líquidos, com abstinência total grupo de pessoas
exceção de água
de comida

Mateus 4:1-4

Daniel 9:3; 10:3

Joel 1:14; 2:15
Ester 4:16

O ABC do Jejum
•
Apesar de existirem vários tipos de jejum, o mais comum é abster-se de
comida, mas não de líquidos, por um determinado período de tempo.
•
A maioria das pessoas bebe água enquanto jejua, mas outros bebem café,
chá ou suco de frutas.
•
Segue abaixo uma lista mais completa dos tipos de jejum na Bíblia:
Jejum Completo Abstinência de comida sólida e de líquidos
Deuteronômio 9:9 (…) fiquei no monte quarenta dias e quarenta noites; não comi
pão, nem bebi água.
Êxodo 34:28 Moisés ficou ali com o Senhor quarenta dias e quarenta noites, sem
comer pão e sem beber água.
Ester 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.
Atos 9:9 Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu.
Jejum Normal Abstinência de comida sólida e de líquidos, com exceção de água
Mateus 4:1-2 Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado
pelo Diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome.
Jejum Parcial Dieta restrita no lugar de abstinência total de comida
Daniel 9:3 Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em
jejum, em pano de saco e coberto de cinza.
Daniel 10:3 Não comi nada saboroso; carne e vinho nem provei; e não usei
nenhuma essência aromática, até se passarem as três semanas.
Jejum em Grupos Jejuar com um grupo de pessoas
Joel 1:14 Decretem um jejum santo; convoquem uma assembléia sagrada.
Joel 2:15 Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma
assembléia sagrada.
Ester 4:16 Vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu favor.

“

Quando jejuarem, não mostrem uma aparência
triste como os hipócritas, pois eles mudam a
aparência do rosto a fim de que os outros vejam
que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente
que eles já receberam sua plena recompensa.
Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para
que não pareça aos outros que você está jejuando,
mas apenas a seu Pai, que vê em secreto.
E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará.
-Mateus 6:16-18

Quando jejuar, tenha cuidado com as intenções do coração.
•

Jesus disse:

Mateus 6:16-18 Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os
hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que
eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena
recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos
outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu
Pai, que vê em secreto, o recompensará.

Enchimento com o Espírito
•
Assim como uma pilha recarregável, perdemos a energia e precisamos ser
recarregados diariamente com o enchimento do Espírito. Essa recarga acontece no
quarto de escuta.

Enchimento com o Espírito Santo

•
Depois disso, podemos ouvir a voz de Deus e receber sua direção de
maneira mais clara. Sem esse enchimento diário é muito mais difícil ouvir a voz de
Deus e receber seu direcionamento.

Restaurados pela Água Viva
Exercício (p.71):

Restaurados pela

Água Viva

Leia João 7:37-39 No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e
disse em alta voz: “Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim,
como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva”. Ele estava se
referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele cressem. Até então o
Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado.
Pergunta: Quem pode receber essa água viva?
•

O melhor momento para receber essa água viva é no tempo diário com Deus.

•
Nesse tempo diário, podemos entrar em comunhão com nosso Pai Celestial,
confessando pecados conhecidos e ouvindo a sua voz.
•
Também é uma ótima oportunidade para pedir a Jesus que nos encha com o
seu Santo Espírito.
•
Não há porque sentir sede na caminhada cristã. Se nos aproximarmos de
Jesus diariamente, pedindo que nos encha com seu Espírito Santo, nossa alma
ficará satisfeita e estaremos preparados para enfrentar o deserto à nossa volta.

Deus pede dois simples passos para o enchimento com o Espírito
•

2 passos

para o enchimento
com o Espírito Santo

Devemos confessar todo pecado conhecido. O salmista Davi escreveu:

Salmo 66:18 Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria.
•

Devemos pedir ao Espírito Santo que nos encha. Jesus disse:

Mateus 7:7 Peçam, e será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta será
aberta.

Um Enchimento Contínuo
Um enchimento

contínuo

•

Paulo diz:

Efésios 5:18 Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixemse encher pelo Espírito.
•
No original grego, a expressão “deixem-se encher” encontra-se no tempo
presente, indicando que o enchimento com o Espírito Santo não é um evento
único, mas uma experiência contínua.

Apresentação do vídeo
•

Acabamos de experimentar um momento de enchimento como igreja.

(próximo slide)
Vídeo Faz de Novo - melhores momentos

Vídeo Faz de Novo - melhores momentos 1min

A Questão é o Controle
•
Paulo compara o enchimento com o Espírito Santo com a embriaguez. A
comparação entre o álcool e o Espírito de Deus está relacionada com o controle.

A questão é o

controle

•
Muitas pessoas tomam bebidas alcoólicas porque isso causa nelas um
estado de alegria e êxtase sem controle. Elas sentem que o álcool faz com que as
palavras fluam mais facilmente, assim como os relacionamentos.
•
O Espírito Santo também controla. Sendo uma pessoa, ele deseja nos
controlar, se nós o permitirmos. Enquanto o controle do álcool nos enfraquece, o
controle do Espírito nos fortalece.
•
O quarto de escuta é o ambiente ideal para o Espírito Santo controlar
nossas vidas. Quando buscamos a sua face, preparamos nossos corações e
pedimos que ele assuma o controle, ele responderá.

A História de D. L. Moody:
•
D. L. Moody, o famoso pregador do século dezenove, tinha sido convidado
para uma cruzada evangelística em determinada cidade. Num encontro de
pastores, um jovem levantou-se e perguntou: “Por que precisamos de D. L.
Moody? Por acaso ele detém o monopólio do Espírito Santo”?

D.L. Moody

•
Depois de um tempo de silêncio, um pastor consagrado levantou-se e
respondeu: “Meu jovem, o Sr. Moody pode não ter o monopólio do Espírito Santo,
mas aqueles de nós que o conhecemos, sabem que o Espírito Santo monopoliza a
vida dele”.
Deus procura por homens e mulheres que desejem, acima de tudo, serem
controlados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deseja monopolizar a sua
vida.

Pergunta (p.73):

Exercícios

•

Qual foi a verdade desta lição que mais impactou você?

Pontos Principais:
•
A essência do jejum é abster-se da comida com o propósito de estar mais
sensível a Deus e seu direcionamento.
•
Deus deseja nos restaurar com sua água viva no tempo gasto no quarto de
escuta.

“

Para Casa:
Se vocês, apesar de serem maus,
sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai que está nos céus
dará o Espírito Santo a quem o pedir.
-Lucas 11:13

•
Memorize Lucas 11:13 Se vocês, apesar de serem maus, sabe dar boas
coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a
quem o pedir.
•
Procure abster-se de uma refeição (café da manhã, almoço, etc) e invista
esse tempo em oração e adoração.
•
Busque, no livro de Apocalipse, todos os versículos que falam a respeito de
anjos, pessoas ou outras criaturas adorando nos céus. Medite sobre esses
versículos.
•
No seu quarto de escuta, leia um Salmo e expresse sua adoração
diretamente a Deus.
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