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"o crente e o jejum”
Este é mais um dos rudimentos, tidos como de grande valor dentro dos lugares chamados de igrejas. Na sua grande maioria,
eles praticam este ato, e muitos são medidos por sua capacidade de resistência que tem, por abster-se por longos períodos
sem se alimentar. Uma igreja que tem o habito de jejuar, é tida como igreja “forte”. Já aquelas na qual, o pastor não estimula
seus fiéis a este sacrifício, são tachadas como: igrejas mornas ou frias.
A disputa e jactância que isto produz, é algo assombroso. Um líder que jejua muito, tem a alcunha de ser: “um vaso
poderoso”. Este se destaca entre os demais, e dita as regras e os mandamentos entre eles. Porém, o grande erro destes tais, é
que já estamos depois da cruz e, não se supõe que nos dias atuais (depois da cruz de Cristo), tenhamos que ver por aí um
crente do novo pacto a jejuar. Onde começou esta prática, e porque ainda vemos isso ocorrer entre os que se intitulam
serem verdadeiros cristãos?
A primeira referência que mostraremos, se encontra no livro de Êxodo: Moisés foi convocado por Deus para subir ao monte,
e receber dele as tábuas da lei. Ali esteve durante quarenta dias e quarenta noites, onde a bíblia descreve que este homem
não comeu e nem bebeu, absolutamente nada.
E Moisés esteve ali com o Senhor quarenta dias e quarenta noites; não
comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do
pacto, os dez mandamentos. ÊXODO. 34: 28.
Isso, para muitos, é símbolo de santidade. São vários os relatos que
ouvimos: onde líderes; pastores - os tidos como “vasos poderosos”buscam a imitá-lo. Nem sempre os resultados são benéficos. Imaginem
um homem, ficar por quarenta dias e quarenta noites sem nenhum
alimento. Seja ele, sólido ou líquido. Ali, o próprio Deus susteve a Moisés,
para que este não se debilitasse.
Jesus de Nazaré praticou o jejum. Porém queremos esclarecer e orientar
ao leitor, que Jesus nunca foi cristão. Ali está um homem judeu, nascido
sob o jugo da lei, e que tinha como missão, submeter-se a cumprir toda
a lei, destruir ao diabo, e pagar uma dívida que nos foi imputada.
Nenhum ser sobre a face desta terra pode cumprir a estes
mandamentos em sua totalidade. Coube a ele pagar o preço por nós.
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo
Espírito ao deserto. Onde, durante quarenta dias, foi tentado pelo
Diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome.
LUCAS. 4: 1, 2.
Este reino não é feito de comidas e bebidas; não é feito de sacrifícios e
sofrimentos. Jesus de Nazaré um dia declarou: o meu jugo é leve, e o
meu fardo é suave. Aqui levamos cativo, todo pensamento em
obediência a Deus. Servimos a ele com a mente.
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e
alegria no Espírito Santo. ROMANOS. 14: 17.
Se o lugar onde frequentas, existem proibições: não comas isto; não
bebas aquilo; não toques; não vistas; não vá; não vejas, aí não está o
reino de Deus. O reino de Deus não é nada físico. Seu reino é espiritual,
pois o evangelho diz claramente: onde está o espírito de Deus, aí há
liberdade.
Ora o Senhor é Espírito; e onde está o Espírito do Senhor aí há
liberdade. 2ª CORÍNTIOS. 3:17.

Se, pois, estais mortos com Cristo quanto
aos rudimentos do mundo, por que vos
carregam ainda de ordenanças, como se
vivêsseis no mundo, Tais como: não
toques, não proves, não manuseies? As
quais coisas todas perecem pelo uso,
segundo os preceitos e doutrinas dos
homens; As quais têm, na verdade,
alguma aparência de sabedoria, em
devoção voluntária, humildade, e em
disciplina do corpo, mas não são de
valor algum senão para a satisfação da
carne. COLOSSENSES. 2: 20 - 23.

A pratica de jejum começa com Moisés, logo isto é um rudimento da lei, Relembre o texto
encontrando as palavras escondidas abaixo.
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