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3º Trimestre de 2018
Tema: Heróis do Antigo Testamento

ESTER, ESCOLHIDA COM PROPÓSITO
ESPECÍFICO

O PODER DO JEJUM
O jejum foi fundamental para Mardoqueu,
Ester e todo o povo judeu, mas qual sua rela
serventia de acordo com a Palavra de Deus?
• Para Santificação pessoal:
“Mas, quanto a mim, quando estavam
enfermos, a minha veste era pano de saco;
humilhava a minha alma com o jejum, e a
minha oração voltava para o meu seio”, Sl 35.13

“E, quando jejuardes, não vos mostreis
contristados como os hipócritas, porque
desfiguram o rosto, para que aos homens
pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já
receberam o seu galardão. Porém tu, quando
jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não
pareceres aos homens que jejuas, mas sim a
teu Pai, que está oculto; e teu Pai, que vê o que
está oculto, te recompensará”, Mt 6.16-18

• Para expulsar uma classe de
demônios:
“E disse-lhes: Esta casta não pode sair
com coisa alguma, a não ser com oração e
jejum”, Mc 9.29

• Para nos humilhar perante o Senhor:
“Mas, quanto a mim, quando estavam
enfermos, a minha veste era pano de saco;
humilhava a minha alma com o jejum, e a
minha oração voltava para o meu seio”, Sl 35.13

• Para se aproximar de Deus:
“Convertei-vos a mim de todo o vosso
coração; e isso com jejuns, e com choro, e
com pranto”, Jl 2.12

• Para proteção de Deus:
“Então, apregoei ali um jejum junto ao rio
Aava, para nos humilharmos diante da face
de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho
direito para nós, e para nossos filhos, e para
toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei
de pedir ao rei exército e cavaleiros para
nos defenderem do inimigo no caminho,
porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo:
A mão do nosso Deus é sobre todos os que o
buscam para o bem, mas a sua força e a sua
ira, sobre todos os que o deixam. Nós, pois,
jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e
moveu-se pelas nossas orações”, Ed 8.21-23

• Para ouvir a voz de Deus:
“E, servindo eles ao Senhor e jejuando,
disse o Espírito Santo: Apartai-me a
Barnabé e a Saulo para a obra a que
os tenho chamado. Então, jejuando, e
orando, e pondo sobre eles as mãos, os
despediram”, At 13.2-3
• Para recompensar o cristão diante
deste ato:
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