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Tipos de Jejuns pelo Papa Francisco 
 

1. Jejua de palavras ofensivas e transmite palavras 
bondosas 

Se sentes que Jesus te chama para fazer este tipo de 
jejum, poderias começar por promover com alegria todo o 
bom das pessoas que se encontram ao seu redor. Ressalta 
o útil, divertido e agradável de teu próximo e fá-lo com 
doçura e amor. 

Recorda que uma pessoa bondosa se inclina por evitar 
o sofrimento dos demais. A bondade é confirmada na 
palavra de Deus. O podemos ver na Carta aos Efésios, 4, 
32: 

"Mais, sejam bondosos e compassivos uns com os 
outros, e perdoem-se mutuamente, assim como Deus os 
perdoou em Cristo." 

2 - Jejua de descontentamentos e enche-te de 
gratidão 

Este jejum consiste em focar-se nas coisas positivas 
em cada situação que você enfrenta, cada trabalho que 
você faz, cada evento de que participa. É ser capaz de 
agradecer rapidamente às pessoas que o favoreceram de 
alguma forma. Isso é importante, porque nos ajuda a focar 
nos outros e ser mais gratos, além de promover boas 
relações humanas. 

3 - Jejue da raiva e enche-te de mansidão e paciência 

A mansidão nos ajuda a desenvolver humildade e 
domínio próprio; afirma nossas ideias pessoais ou 
espirituais, e nos ajuda a agir com mais sabedoria. Este 
jejum permitirá que Deus se manifeste em você e cumpra a 
palavra. 

"Que cada um seja pronto para ouvir; tardo para 
falar, tardo para a ira"; (Santiago - 1:19) 

4 - Jejua do pessimismo e enche-te de esperança e 
otimismo 
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Este jejum tem como objetivo desenvolver e manter um 
estado de espírito positivo. É buscar a grandeza de 
confiar em Deus e ter a certeza de que Ele o ajudará e 
o tirará de qualquer situação difícil em que se 
encontrar. Encher-se de esperança, é encher-se de 
confiança em Deus, que quer o melhor para todos.  

Uma palavra que pode nos ajudar a alcançá-lo: 

"Guiai-me na Vossa verdade e ensinai-me, porque Vós 
sois o Deus da minha salvação e espero em Vós Senhor." 
(Salmo 25: 5) 

5 - Jejua das preocupações e enche-te de confiança 
em Deus 

Tem presente que as preocupações são positivas só 
quando duram o tempo necessário para encontrar uma 
solução. Deixa de sê-lo, no momento que se transformam 
em ruminações em sua mente. 

Este jejum procura encontrar o meio-termo para suas 
muitas preocupações. Que você possa reconhecer suas 
limitações enquanto possas confiar mais em Deus. 

Medita esta palavra:   

“Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te 
apoies em teu próprio entendimento. 

[...] Isto vai ser um remédio para o teu corpo e um 
alívio para os teus ossos. " Provérbios 3: 5-8 

6 - Jejua de queixar-te, e enche-te das coisas 
simples da vida 

Se Deus te chama para realizar este jejum, lembra 
que a chave de tudo não está em levar uma vida simples, 
mas em ser simples de pensamento; encontrar o positivo 
em cada acontecimento, e saber diversificar tudo aquilo 
que pode nos dar felicidade. 

Concentre-se no positivo. Submerge no belo da vida. 
Na beleza de uma flor. No sorriso de uma criança. Na 
sabedoria do ancião, no frescor do amanhecer. Observar 
essas coisas te ajudará a desfrutar as coisas simples da 
vida. 
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7. Jejua das pressões e sê piedoso. 

Como seres humanos, temos a tendência de nos 
deixarmos governar por pressões e preocupações, quando 
temos a ferramenta que pode ocupar-se de todos os nossos 
problemas. Esta ferramenta é a oração. 

Devemos seguir as palavras do Padre Pio: “Ora. 
Espera e não te preocupes. A preocupação é inútil. Deus 
é misericordioso e ouvirá nossas orações.” "Nossa Mãe 
celestial nos lembra constantemente:" Rezai, Rezai, 
Rezai.” 

8. Jejua de tristezas e amarguras, e enche teu 
coração de alegria 

Se sentes que deves trabalhar com isso, comece 
dizendo NÃO à tristeza, e deixa-te amar por Deus. Escuta 
música cristã. Abre o YouTube e escreva "música cristã", 
isso te ajudará. Investe tempo para ti. Coloca a roupa 
nova que ainda não usou; o perfume que mais gostas, a 
música que te relaxa. Respira com alegria cada manhã. 
Ama com intensidade. Dedica tempo à família. Passa tempo 
com a natureza. Observa a grandeza de Deus nela. Olha 
para o céu e contempla sua beleza. Brinca com as crianças 
até que elas riam, e desfruta desse sorriso maravilhoso 
e contagiante. 

Dize a palavra:   

«Em minha angústia invoquei o Senhor. Clamei ao meu 
Deus e Ele me ouviu de seu templo. Meu clamar chegou aos 
seus ouvidos! (Salmo 18: 6) 

9. Jejua do egoísmo e enche-te de compaixão pelos 
outros 

Este jejum consiste em praticar a misericórdia, 
ajudando a viúva, o órfão, o pobre, o estrangeiro. 
(Zacarias 7: 9-10) 

Diz a palavra: 

“Como escolhidos de Deus, santos e amados, revesti-
vos de terna compaixão, bondade, humildade, mansidão e 
paciência; [...] Perdoando-se, [...] como Cristo vos 
perdoou ”. (Colossenses 3: 12-13) 
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10. Jejua de falta de perdão e enche-te de atitudes 
de reconciliação 

Se Deus te chamou para este jejum, é porque Ele quer 
te fazer feliz. Lembra-te que está em nossa natureza a 
necessidade de reconciliação, e, portanto, a importância 
de viver em harmonia. 

Recorda que deves primeiro fazer as pazes contigo 
mesmo. Todos nos equivocamos. Perdoa-te, e não te 
critiques mais. 

Pede ao Senhor que possas aceitar tua história, 
incluindo as experiências felizes, bem como os momentos 
dolorosos. 

Reconcilia-te com o irmão, ore ao Senhor para que 
possas perdoar e aceitar aos que te falharam. Lembra-te 
de que a personalidade de cada pessoa é produto de sua 
história. 

Dizem as escrituras:  

“Com Cristo fui crucificado, e já não sou eu que 
vivo, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na 
carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e 
se entregou por mim.” (Gálatas 2: 20-21) 

11. Jejua de palavras e enche-te de silêncio e 
escutar os outros 

O Rei Salomão escreveu: "Para tudo há um tempo 
determinado, [...] Tempo para calar, e um tempo para 
falar;" (Eclesiastes 3: 1-7). 

Se o Senhor já colocou este jejum em teu coração, é 
porque quer falar-te, deseja que O escutes. 

A meditação é boa para o corpo, a alma; acalma a 
ansiedade, alivia o estresse e a depressão. Está provado 
por cientistas. Não duvides! 

Para finalizar, recordemos o que nos disse o Papa: 
o verdadeiro jejum é, pois, partilhar com o faminto, 
ajudar o pobre ou o que tem menos que tu. É estender uma 
mão à viúva; é fazer companhia ao ancião; é dar do teu 
tempo para servir ao outro. 


