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LIÇÃO 66 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS  
 

 QUEBRA GELO (  ): Como você se sente ao terminar um periodo de jejum? 

 ADORAÇÃO ( 9  ): Digno de glória 

 EDIFICAÇÃO: Discipulado 
 OBJETIVO DA LIÇÃO: Conhecer sobre o jejum uma das práticas do discipulado de Jesus. 

 MEMORIZAR: Isaias 58.3;11 

 ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER: Inicie a reunião sempre        rio e passe pelas 4 etapas da 

reunião (E4). Motive as pessoas a memorizar a Bíblia; envie-lhes o verso da lição antecipado. 

 

DISCIPULADO VI -   PRÁTICAS DE JESUS CRISTO: JEJUM “continua...” 

A vida de jejum tem um grande peso em nossa relação com Deus e com as pessoas. 

Andrew Murray um grande avivalista e homem de oração disse: “O açã  é uma mão com a qual 

tocamos o  invisível e o jejum e outra mão com a qual soltamos tudo que é visível.”  Aquilo que 

nos prende. E Jesus disse: que tem casta de demônios que só saem com jejum e oração.  
 

Em Isaias 58.1-14 Temos um importante ensino sobre algumas observâncias para a prática do 

Jejum. Qual deve ser sua atitude, seu comportamento? 

 vs.3 Não murmure ou reclame de Deus ou das pessoas. Não prossiga empenhado nas suas 

empresas e negócios sem gastar tempo com Deus e ministrar às pessoas. 

 vs.4 Ao jejuar sua natureza carnal vai se manifestar, controle-a, cuidado com as contendas, 

brigas, julgamentos; senão você será mais carnal do que se não jejuasse. 

 vs.5 Jejum não é auto-flagelo, é negar a si mesmo para buscar e ter experimentar Deus. 

 vs.6 O jejum que agrada a Deus é aquele em que você solta as ligaduras da impiedade “tem 

o  controle da velha natureza”; liberta e quebra o jugo dos oprimidos e expulsa os demônios. 

 O valor do jejum é proporcional ao fato de você se aproximar de Deus e servir na missão 

 vs.7 Ao jejuar pratique a verdade, faça as obras de Jesus. Reparta o pão e a palavra.  
 
Vamos agora às promessas de Deus para quem jejua da maneira acima citada; leiamos: 

 vs.8 A tua luz romperá como o sol da manhã.  Você será curado rapidamente... 

 vs.9 Quando você clamar a Deus Ele vai te responder, por causa de sua sinceridade. 

 vs.10 A tua luz nascerá nas trevas e o que for escuro em você vai receber a luz de Deus. 

 vs.11 O Senhor vai de guiar continuamente, vai te prosperar mesmo na crise... 

 vs.12 Você terá filhos espirituais, discípulos e será construtor excelente na obra de Deus. 

 vs.14 Ao entrar em uma vida de jejum Deus vai te satisfazer e te dar alegria plena. Todo jejum 

bíblico inicia com choro e tristeza, mas sempre termina com celebração e prazer em Deus. 
 
Os versículos 8 a 14 mostram o que Deus vai fazer quando você agregar o jejum à sua vida de 

oração, meditação da palavra e testemunho às pessoas.  
 
IMPORTANTE: Prepare-se para jejuar, comece a tirar certos alimentos pesados da sua dieta; no 

início tome água; tenha horários fixos para se alimentar; inicie o jejum com períodos entre 

12h/18h/24h; inclua períodos de oração, adoração, estudo da palavra e disponha-se a servir as 

pessoas. Ao sentir fome, redirecione-a para buscar a Deus. Evite dormir a mais quando jejuar. 
 

Em grupos de três pessoas conversem sobre suas experiências/testemunhos de jejum e 

planejem jejuar esta semana, mesmo que seja até o almoço. Orem uns pelos outros. 

 
 EVANGELISMO-Apelo: A nova vida só começa quando você entrega sua vontade a Jesus. 

 VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize. 

 MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelos missionários: Márcio,Nelson, Santiago e famílias no Paraguai. 
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