
Dúvidas 
Frequentes
Meu relacionamento com Deus



Quando realmente queremos manter em nosso dia a dia um real
relacionamento com Deus, muitas são as dúvidas quanto ao comportamento, ou
melhor dizendo, a forma como devemos agir quanto a nossa espiritualidade.

Por isso, reuni aqui neste guia instruções quanto ao nascimento,
apresentação de crianças e jejum.

Seguindo estas instruções, confirmadas em reuniões onde os anjos
detalhadamente descreveram a importância de cada uma destas práticas para que,
da forma correta, venhamos nos aproximar de Deus.

Observando estas instruções, facilmente você observará o porquê do evangelho
mesmo sendo tão pregado, não vem surtido efeito no mundo para trazer paz e
descanso.

O importante não é a quantidade de comida sobre uma mesa e sim a qualidade
dela, é isso que Deus espera de todos nós.



Objetivo
Quando nasce uma criança ou no período da menstruação, existe um tempo

que a bíblia define como tempo de purificação, ou seja, um tempo onde a mulher
precisa ficar afastada de trabalhos espirituais para sua recuperação e da
criança.

Como vivemos no tempo onde já não existe diferença entre os sacerdotes e
o povo, o véu se rasgou, trazendo todos para junto de Deus, deve-se observar
estas regras na ministração de cultos, na prática do Jejum e participação da
Santa Ceia, ou seja, não é necessário deixar de ir à igreja.

Para cada acontecimento, existe uma exigência para que os atos espirituais
sejam aceitos.

Vamos juntos conhecer a vontade de Deus.



Nascimento



Nascimento
O livro de Levítico capítulo 12 traz as instruções após o parto:

Novamente quero salientar que como não existem mais diferenças entre os sacerdotes e o 
povo, não é necessário deixar de ir a igreja. A regra aplica-se unicamente a questões espirituais.

Durante o período de afastamento, a mulher não deverá realizar os trabalhos dos obreiros, 
participar da Santa Ceia e Jejuar.

A prática da circuncisão também não é necessária já que a mesma ocorre no coração 
conforme instruções no novo testamento.

Já a apresentação da criança na igreja pode ser feita a partir do 15º dia 
para menina e 8º dia para menino permitindo assim uma melhor recuperação das 
crianças e o cumprimento da vontade de Deus.

Apresentação a 
partir do:

Afastamento

Menina 15º dia 80 dias

Menino 8º dia 40 dias



Jejum

✓ O jejum serve para buscarmos a Deus. Renunciamos a comida por algum 
tempo para focarmos em Deus. Procuramos alimentar o espírito, ignorando as 
coisas que normalmente chamam nossa atenção, como comida. No jejum 
dizemos que dependemos totalmente de Deus.

✓ O tempo de jejum serve para orarmos e buscarmos a orientação de Deus. Na 
Bíblia também é um sinal de tristeza ou arrependimento. O jejum fortalece 
espiritualmente e pode nos aproximar de Deus.

✓ Atenção: se você tem algum problema de saúde, consulte seu médico antes 
de fazer um jejum. Se for perigoso para a saúde, não faça. Deus não quer que 
você estrague sua saúde. 

✓ Observação: Espiritualmente não existe Jejum parcial, ou seja, deixar de 
comer apenas um ou mais tipos de alimentos ou apenas tomar água. 
Jejum parcial para efeito espiritual não tem valor.

➢ Bíblia Sagrada Online. Disponível em: <https://www.bibliaon.com/jejum/>. Acesso em: 04 mar. 2020.

https://www.bibliaon.com/jejum/


Jejum
Textos na bíblia

"Agora, porém", declara o Senhor,
"voltem-se para mim de todo o
coração, com jejum, lamento e
pranto.“

Joel 2:12

https://www.bibliaon.com/versiculo/joel_2_12/


Jejum
Textos na bíblia

"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

https://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_6_16-18/


Jejum
Textos na bíblia

'Por que jejuamos', dizem, 'e não o viste? Por que nos
humilhamos, e não reparaste?’ Contudo, no dia do seu
jejum vocês fazem o que é do agrado de vocês e
exploram os seus empregados. Seu jejum termina em
discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês
não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua
voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi,
que apenas um dia o homem se humilhe, incline a
cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e
cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia
aceitável ao Senhor? "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?

Isaías 58:3-6

https://www.bibliaon.com/versiculo/isaias_58_3-6/


Jejum
Textos na bíblia

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

Atos 14:23

https://www.bibliaon.com/versiculo/atos_dos_apostolos_14_23/


Jejum
Textos na bíblia

Ali, junto ao canal de Aava, proclamei jejum para que nos
humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma
viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos
bens.

Esdras 8:21

Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e 
ele nos atendeu.

Esdras 8:23

https://www.bibliaon.com/versiculo/esdras_8_21/
https://www.bibliaon.com/versiculo/esdras_8_23/


Jejum

Nestes textos podemos ver que o Jejum é uma forma de aproximar-se de 
Deus para receber vitórias, proteção e instrução sobre decisões que precisam 
ser tomadas.

Também vemos que o Jejum não deve ser praticado a fim de mostrar aos 
outros que jejuamos e que praticar atos imorais ou maldosos também estará 
anulando seu Jejum. Quanto ao tempo de jejum, observa-se as seguintes 
instruções nos passadas pelos anjos:

Tempo mínimo

Idosos e fracos na fé 6 horas

Com boa saúde e 
fortes na fé

12 horas



Jejum
Observamos que existe um tempo mínimo de 6 horas para que este jejum seja 

considerado em nível espiritual. 

Também espera-se que pessoas com boa saúde e fortes na fé tenham a prática 
de Jejuar pelos menos por 12 horas, porém, para aqueles que irão jejuar durante o 
horário de trabalho ou estudo, ou seja não poderão permanecer dedicando-se 
unicamente ao Jejum, poderão adaptar o tempo conforme suas condições físicas e 
compromissos, respeitando sempre o tempo mínimo de 6 horas.

Por exemplo: Em um dia da semana vai Jejuar das 6 horas da manhã até ao 
meio dia durante horário de trabalho, sem problemas. Respeitará o tempo mínimo de 
6 horas e também sua condição física.

Espera-se que somando todos os períodos de jejum dentro de um mesmo mês, 
some-se 48 horas. Não será necessário períodos de jejum maiores que 48 horas 
por mês, salvo em situações especiais solicitadas pelos anjos.

Aconselho aos que não tem o hábito de jejuar que comecem com períodos de 6 
horas e progressivamente vá aumentando o tempo conforme sua saúde.



Preparação para Jejuar

Assim como vimos que após o parto existe um tempo e regras para voltar a 
realizar os trabalhos para Deus, com o Jejum não é diferente. Existem regras 
que precisam ser respeitadas, caso contrário o Jejum não terá efeito espiritual e 
seu relacionamento com Deus não mudará.

O que poucos sabem, ou praticam, que num período de 24 horas antes do 
dia do Jejum, o casal não deve ter relações sexuais assim como também 
no dia do Jejum. O período do Jejum é o momento onde o casal ou uma das 
partes dedica-se a oração, conforme texto do próximo slide.

Observe que este período de 48 horas, onde não acontecerão práticas 
sexuais, deve ser combinado entre ambos, não pode ser algo imposto.



Jejum
Textos na bíblia

Não vos priveis um ao outro, senão por 
consentimento mútuo por algum tempo, para 
vos aplicardes ao jejum e à oração; e depois 
ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não 
vos tente pela vossa incontinência.

1 Coríntios 7:5

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/7/5+


Preparação para Jejuar

➢ No dia do Jejum, o período de sono não deve ser superior a 8 horas já que o sono também 

alimenta conforme instrução dos anjos.

➢ A partir das 00:00 horas do dia do jejum não se deve mais tomar líquidos ou comer qualquer 

alimento.

➢ Ao acordar, no máximo 8 horas da manhã, realiza-se uma oração apresentando-se ao Senhor e 

só então passa a contar o tempo.

➢ Se vai jejuar 6 horas e começou seu jejum as 6 horas da manhã, ficará em jejum até as 12 horas 

(meio dia). Mesmo que esteja sem beber e comer desde as 00:00 (meia noite), o tempo de Jejum 

só é contabilizado a partir do acordar.

➢ A exceção ocorre apenas quando o tempo de Jejum é igual ou superior a 24 horas, ou seja, se 

você começar seu jejum as 8 horas da manhã e jejuar até as 00:00, (meia noite) o tempo total de 

jejum a ser contabilizado será de 24 horas.

➢ Esta exceção ocorre porque Deus reconhece que o ser humano precisa de 8 horas de sono 

dentro de cada período de 24 horas.



Jejum
Textos na bíblia

Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de
sangue estiver na sua carne, estará sete dias na sua
separação, e qualquer que a tocar, será imundo até à tarde.

Levítico 15:19

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lv/15/19+


Preparação para Jejuar

➢ Outro ponto importante e específico para as mulheres é o período de 

menstruação, ou seja, a partir do dia que cessar sua menstruação, conta-se 7 

dias de purificação estando apta a Jejuar novamente a partir do 8º dia.

➢ Quanto as demais regras de caráter físico não são mais aplicadas já que a 

partir de Jesus Cristo a lei é aplicada em caráter espiritual e não puramente 

carnal como ocorria, conforme temos estudado no curso de obreiros.

➢ Devido a esta regra, torna-se bastante difícil a mulher somando já todos os 

deveres do “dia a dia” alcançar dentro do mês as 48 horas de Jejum já que 

por aproximadamente 12 dias (5 de período menstrual e 7 de purificação) não 

estão aptas a Jejuar. Diante disso e observando que as mulheres por serem 

mais emotivas possibilitam ter uma liberdade e um contato muito maior com 

Deus que os homens (se souber bem administrar suas emoções), recomendo 

que se esforcem a fazer o máximo que puderem de Jejum dentro de suas 

condições.  



Resumindo:



Observação:

Como Deus foi sábio ao definir um período de purificação para as mulheres. Imagine se Deus tivesse

considerado as mulheres iguais aos homens, ou seja, não tivesse colocado este período de purificação.

Algumas mulheres, por exemplo, no período menstrual perdem uma quantidade grande de líquidos e até

sentem fortes dores, imagina esta situação a 4 mil anos atrás sem existir absorventes e medicamentos!

Agora, como ela não seria considerada imunda, mesmo nestas condições teria que viajar diversos

quilômetros todo sábado até o templo para fazer os sacrifícios, teria que continuar realizando as tarefas diárias,

muito mais pesadas que atualmente; imagine como se fazia para lavar roupas naquele tempo, em meio ao

deserto, roupas grandes que cobriam todo corpo e sempre de cor clara?!

Imagina Jejuar nestas condições?!

Imagina fazer uma simples refeição nestas condições? Você acredita que homens que

pregaram Jesus na cruz ficariam com pena das mulheres?

Estudar a bíblia é conhecer o caráter de Deus, ele é sábio em tudo que fez, faz e fará.



Obrigado!


