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JEJUM RELIGIOSO 
(Do latim ieiunium). 

São João Paulo II explica-nos na sua Exortação 
Apostólica Reconciliação e Penitência: 

“A penitência é tudo aquilo que ajuda a que o 
Evangelho passe da mente ao coração e do coração à vida”. 

Por que falamos de Penitência? Porque, como 
revisamos anteriormente, o jejum é uma forma de expressão 
da Penitência Interior, no Sacramento da Cura ou Sanação 
(efeito de sanar, de curar) de nossa alma e corpo. 

Deus criou o homem e criou todos os prazeres; proveu 
o homem com seus cinco sentidos maravilhosos: audição, 
visão, olfato, paladar, tato para que em sua imagem e 
semelhança ele pudesse desfruta-los. 

Com a queda de nossos primeiros pais e o pecado, o 
homem se distancia de Deus e cai no abismo do "mundo" 
onde o inimigo prevalece. 

Esse inimigo explora amplamente nosso dom dos 
sentidos, sabendo que na desordem do uso dos mesmos 
estaremos presos em suas redes. 
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Assim bombardeou nossa sociedade e o viver diário, 
com todo o tipo de estímulos aos nossos sentidos, para 
levar-nos à gula e ao uso equivocado dos mesmos, 
empurrando-nos mais e mais longe de nosso Deus e, assim, 
arrancar-nos de nosso caminho para a santidade e o 
direito à visão beatífica. 

O jejum, em geral, é a abstinência de alimentos por 
um determinado período. O período em que é praticado 
também é chamado de jejum. 

Porém, espiritualmente, considera-se o jejum, a 
restrição de nossos apetites, de nossos sentidos e, desta 
maneira, de nossa vontade, submetendo-a a renunciar aos 
prazeres. Mas esta renúncia está associada à oração, 
porque, desta forma, converte-se em oferenda de 
sacrifício ao nosso Criador. Em troca, recebemos graças 
e dons, que nos permitem continuar desprezando o mundo, 
e nos aproximarmos da santidade procurada. 

O jejum deve ser sempre acompanhado de oração e da 
intenção de sacrifício. Caso contrário perde o seu valor. 
Por tudo isso, o jejum é estar em batalha espiritual. 
Porque ao guarda-lo, triunfamos sobre a carne e 
derrotamos o inimigo. Desta maneira nos abre a Porta da 
Graça, e nos recompensa com a saúde da alma e do corpo 
e, portanto, à Santidade. 

Não se conhece nenhum exemplo entre os patriarcas, 
nem existe um mandamento no Pentateuco sobre o jejum, 
salvo o exemplo de Moisés no Sinai, onde esteve "quarenta 
dias e quarenta noites sem comer pão nem beber água" 
(Deuteronômio 9,9) 

A primeira menção que lemos sobre o jejum nas 
Escrituras, aparece no livro de Juízes 20, 26 e no de 
1Samuel 7: 6. Nesta ocasião, é o resultado de uma atitude 
de contrição, arrependimento e confissão. [ESPERAR 
CONFIRMAÇÃO DE CYNTHIA] 

O jejum pode incluir a abstinência de outras coisas 
em adição aos alimentos. A ideia, às vezes, é "afligir a 
alma". Davi, por exemplo, jejuou quando orava pela vida 
do filho que havia tido de Betsabé (2Sa 1:12). 
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As práticas de jejum realizadas por Daniel podem ser 
vistas em que não só "propôs em seu coração não se 
contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho 
que bebia", para o qual pediu que lhe dessem "legumes 
para comer.”(Dan 1, 12) ALTEREI 

Jesus não ordenou que se jejuasse, mas dava por 
assentado que seus seguidores o fariam (Mt 4: 2). Também 
explicou os benefícios do jejum para expulsar demônios. 
Por essa razão, o jejum sempre foi uma prática da maioria 
dos crentes, muitos dos quais o levam à cabo ba 
atualidade, com abstinência total de alimentos, durante 
um período, ingerindo somente água. 

A Igreja tem umas disposições sobre o jejum, que 
obrigam aos católicos a jejuar uma hora antes da 
comunhão, na Quarta-feira de Cinzas, e na Sexta-feira 
Santa, e a se abster de carne todas as sextas-feiras do 
ano, a menos que coincidam com uma solenidade. 

Além disso, se por motivos de saúde não podemos 
cumprir essas disposições, pode-se substituir por 
visitar os enfermos ou atribulados; dar esmolas, ler as 
escrituras ou outras práticas de caridade e piedade. 

Cânone 1250 do Código de Direito Canônico: — Os dias 
e tempos de penitência na Igreja universal são todas as 
sextas-feiras do ano e o tempo da Quaresma.  

Cânone 1251 do Código de Direito Canônico: — Guarde-
se a abstinência de carne ou de outro alimento segundo 
as determinações da Conferência episcopal, todas as 
sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum 
dia enumerado entre as solenidades; a abstinência e o 
jejum na quarta-feira de Cinzas e na sexta-feira da 
Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo.  

Cânone 1252 do Código de Direito Canônico:— Estão 
obrigados à lei da abstinência os que completaram catorze 
anos de idade; à lei do jejum estão sujeitos todos os 
maiores de idade até terem começado os sessenta anos. 
Todavia os pastores de almas e os pais procurem que, 
mesmo aqueles que, por motivo de idade menor não estão 
obrigados à lei da abstinência e do jejum, sejam formados 
no sentido genuíno da penitência.  
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Cânone 1253 do Código de Direito Canônico: — A 
Conferência episcopal pode determinar mais 
pormenorizadamente a observância do jejum e da 
abstinência, e bem assim substituir outras formas de 
penitência, sobretudo obras de caridade e exercícios de 
piedade, no todo ou em parte, pela abstinência ou jejum.  

Vale ressaltar que cada Conferência Episcopal tem 
especificações diferentes quanto ao jejum. As mesmas que 
se adaptam às condições de cada país. Portanto, é 
necessário que cada um reveja as indicações da própria 
Conferência Episcopal e as adote. 

Adicionalmente, o Apostolado dos Sagrados Corações 
Unidos recebeu orientação de realizar jejum em: 

primeiros sábados - em que nos unimos ao Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria. 

Quarta-feira - pela Igreja, pelos pecadores, pelas 
suas intenções. 

Sexta-feira -  em reparação, expiação, reparação e 
consolação aos Corações de Jesus e Maria. 

O jejum não é só uma mortificação. Não é quanto mais 
se sofre, melhor. Não se limita à comida, nem se faz de 
coisas insignificantes e unicamenbte em dias 
específicos: o jejum é um presente que oferecemos pelo 
irmão necessitado, pela sua saúde, sua conversão, para 
avivar nosso amor aos demais. 

Vistas com este enfoque, se entendem perfeitamente 
as palavras do profeta Isaías e de Jesus, que reprovam 
um jejum vazio, que visa a autossatisfação de pensar 
“olha como sou bom: hoje estou jejuando.” 

Não. O jejum é a humildade de "dar ao outro o que é 
para ti”, privando-te voluntariamente de alimento (e de 
outras coisas como TV, celular, compras, esportes, etc.) 
enquanto que exerces misericórdia com seu irmão 
necessitado. 

Em definitivo, o jejum é uma penitência que engendra 
amor e, portanto, te aproxima de Deus, que te ama e quer 
teu bem. 
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Estudos científicos sobre o jejum e seu benefício, 
começam a demonstrar que, além dos extensos benefícios 
espirituais com o jejum, também há os benefícios 
corporais. Estes últimos no campo do poder ser 
estatisticamente demonstrados como: controle do peso, do 
controle metabólico, do sistema imunológico, da resposta 
ao câncer e outras enfermidades, aumento da função 
cerebral, melhora imediata da capacidade de memória, 
sensação de sentir-se saudável, , controle da ansiedade 
e da depressão , etc., para citar alguns. 

Um artigo de revisão, publicado na Revista “The New 
England Journal of Medicine” pelo neurocientista da 
Universidade Johns Hopkins, Mark Mattson, conclui que o 
jejum tem evidências científicas que aprova seu uso. 

Isto dá uma diretriz para entender que, sem dúvida, 
o jejum traz grandes benefícios a nível espiritual, como 
o corroboramos nos múltiplos episódios bíblicos em que 
individualmente ou todo o povo de Israel, se entregou ao 
jejum como recurso emergencial para obter perdão e graça 
de Deus. 

Os apóstolos do Últimos dos Tempos, com o jejum 
imitamos Cristo, reparamos por nossos pecados e os dos 
outros; obtemos a conversão dos pecadores, nos 
solidarizamos com os mais necessitados, o espírito vence 
a carne, libertamo-nos das dependências e adições, 
vencemos o demônio; melhoramos em nossa oração, e nos 
aproximamos da santidade. 

Santo Inácio de Loyola nos convida a rezar e a 
acrescentar a penitência do jejum, especialmente se 
necessitamos de uma graça do alto. Santo Inácio, na sexta 
Regra de discernimento, sugere quatro práticas para 
superar o estado de desolação: oração, meditação, exame 
de consciência e, além disso, alguma forma de penitência 
(Regra 6 para o discernimento dos espíritos, Santo Inácio 
de Loyola). 

Finalmente, a prática do jejum não está isenta de 
perigos. Pode-se cair no mero formalismo, isto é, fazê-
lo apenas ritualmente, sem o acompanhamento de um 
espírito humilhado e buscador de justiça (Mt 6,16).  



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Revisão - Jejum Religioso 6 

Deve ser feito progressivamente, para fortalecendo 
a alma e preparar o corpo, para períodos mais prolongados 
sem alimentos e aqueles com problemas de saúde devem 
sempre consultar um profissional de saúde. 

 

 


