A importância do jejum
e a sua observância hoje

1. O jejum é um mandamento divino (Gn 2,16-17).
De acordo com São Basílio, o jejum «é tão antigo quanto a humanidade, pois
foi estabelecido no paraíso» (De jejunio, 1.3. PG 31, 168A). Constitui um
grande combate espiritual e a melhor expressão do ideal ascético da ortodoxia.
A Igreja Ortodoxa, conformando-se fielmente às disposições apostólicas, aos
cânones conciliares e ao conjunto da tradição patrística, sempre proclamou o
grande valor do jejum para a vida espiritual do homem e para a sua salvação.
Ao longo do ano litúrgico, a Igreja exalta a tradição e o ensinamento patrísticos
sobre o jejum, necessário para tornar o homem incessantemente vigilante, sem
desfalecê-lo, bem como, para suscitar o ardor no combate espiritual. O jejum é
exaltado no Triódion como dom divino, graça plena de luz, arma invencível,
fundamento dos combates espirituais, melhor caminho para o bem, alimento da
alma, ajuda concedida por Dios, fonte de toda meditação, imitação de uma vida
imperecível similar a dos anjos, mãe de todos os bens e de todas as virtudes.
2. O jejum, como uma instituição muito antiga, já se encontra no Antigo
Testamento (Dt 9,18; Is 58,41); Jl 2,15; Jon 3,57) e se afirma no Novo
Testamento. Antes de iniciar sua missão no mundo, o próprio Senhor jejuou
durante quarenta dias (Lc 4.12) e deixou-nos instruções acerca da prática do
jejum (Mt 6,16-18).
No Novo Testamento, de um modo geral, o jejum é descrito como um meio de
abstinência, de arrependimento e de elevação espiritual (Mc 1,6; At 13,2; 14,23;
Rm 14,21). Já desde os tempos dos Apóstolos, a Igreja proclamou a importância
do jejum e definiu a quarta-feira e a sexta-feira como dias de jejum (Did. 8.1),
bem como o jejum que precede a festa da Páscoa (Ireneu, em: Eusébio, história
eclesiástica 5,24. PG 20, 497B508AB).
Certamente, na prática eclesiástica adotada durante séculos, houve uma
diversidade, não apenas em relação à duração do jejum pascal (Dionísio de
Alexandria, Epist. ad Episc. Basilidem, PG 10,1277), mas também no que se
refere à quantidade e conteúdo dos outros períodos de jejum, adotados sob a
influência de diversos fatores, principalmente, litúrgicos e monásticos, a fim de
preparar melhor os fiéis antes das celebrações das grandes festas. Assim, o
jejum é inseparável do culto. Este vínculo mostra a natureza e o objetivo do
jejum e destaca o seu caráter espiritual, motivo pelo qual os fiéis são chamados
a conformar-se, cada um segundo suas próprias forças e possibilidades, sem por
isso ter a liberdade de depreciar esta instituição sagrada: «Cuida para que
ninguém se afaste deste caminho, deste ensinamento. [...] se puderes suportar
todo o jugo do Senhor, serás perfeito. No que se refere ao jejum, suporta de
acordo com as tuas forças... (Did. 6,13).
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3. O verdadeiro jejum, enquanto luta espiritual, está vinculado à oração
incessante e ao arrependimento sincero. «Arrependimento sem jejum é
inútil» (Basílio, o Grande, De jejunio, 1,3. PG 31, 168A) e, da mesma forma,
jejum sem boas ações é nulo; especialmente em nossos tempos, em que a
distribuição desigual e injusta dos bens chega até mesmo a privar povos inteiros
de seu pão de cada dia.
«Irmãos, ao jejuar corporalmente, jejuemos também em espírito; desatemos
toda cadeia de iniquidade, rompamos as ataduras de nossas violentas paixões;
desgarremos de todo injusto combate; demos pão aos famintos e acolhamos os
que estão sem abrigo» (Sticheron da quarta-feira da 1ª semana da Grande
Quaresma. Cf. Is 58,67).
Jejuar não significa abster-se simplesmente de certos alimentos. «A abstinência
de certos alimentos não é suficiente por si só para tornar louvável o jejum;
pratiquemos um jejum aceitável a Deus, que lhe seja agradável. O verdadeiro
jejum consiste em desfazer-se do mal, conter a língua, abster-se de entrar em
cólera, afastar-se dos desejos, da calúnia, da mentira, do perjúrio. A privação
de tudo isto é o verdadeiro jejum. Graças a tudo isto é que o jejum é uma coisa
boa» (Basílio, o Grande, De jejunio, 2,7. PG 31, 196 D).
A abstinência de certos alimentos e a frugalidade quanto ao tipo de alimento ou
a quantidade constituem os elementos visíveis do combate espiritual que é o
jejum. «O jejum, como o próprio termo indica, significa abstinência de
alimento, mas não é o alimento que nos torna mais ou menos justos ou injustos.
O jejum tem uma significação profunda: assim como o alimento é o símbolo da
vida, e a abstinência de alimentos é o símbolo da morte, do mesmo modo nós,
os seres humanos, devemos jejuar no sentido de morrermos para este mundo e,
depois disto, tendo recebido o alimento divino, viver em Deus (Clemente de
Alexandria, Eclogae, PG 9,704D705A).
Assim, o verdadeiro jejum diz respeito ao conjunto da vida dos fiéis em Cristo
e encontra seu apogeu em sua participação na vida litúrgica, sobretudo no
sacramento da Santa Eucaristia.
4. O jejum de quarenta dias do Senhor tornou-se o exemplo daquele que os
fiéis devem praticar. Torna ativa a participação em obediência ao Senhor para
que através do jejum «possamos, pela obediência, receber os benefícios que
havíamos perdido pela desobiência« (Gregório de Nacianzo, Or. 45, In sanctum
Pascha 28, PG 36,661A). São Gregório Palamás resume de maneira
significativa toda a tradição patrística, atribuindo ao caráter espiritual do jejum,
sobretudo o da Grande Quaresma, um sentido cristocêntrico: «Pois se jejuas,
não apenas sofrerás a paixão e morrerás com Cristo, mas resucitarás e reinarás
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com Ele por toda a eternidade; pois, fazendo-te um com Ele na participação e
na semelhança de sua morte, participarás na ressurreição e serás herdeiro da
vida n’Ele» (Or. 13, in quinta jej. Dom., PG 151,161).
5. De acordo com a tradição ortodoxa, a medida da perfeição espiritual é
«a medida da plenitude de Cristo» (Ef 4,13), e cada um deve, se deseja
alcançá-la, elevar-se. Esta é a razão pela qual a ascese e a luta espiritual não
acabam nunca nesta vida, tampouco, a perfeição dos perfeitos.
Todos são chamados a responder, de acordo com as suas próprias forças, às
exigências desta alta medida para alcançar a divinização por graça. E, ainda que
pratiquem todas as prescrições, não se envaneçam jamais, mas confessem:
«Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer» (Lc
17,10). Ninguém deve abandonar, de acordo com a concepção ortodoxa de vida
espiritual, o bom combate do jejum, mas entregar-se à misericórdia de Deus
pelos seus pecados, plenamente consciente da mediocridade de sua situação e
sempre bem-disposto a autocrítica. Pois é impossível aceder a vida espiritual
ortodoxa sem o combate espiritual do jejum.
6. A Igreja Ortodoxa, como uma mãe amorosa, definiu o que convém para
a salvação e situou os santos períodos de jejum como um «sinal de proteção»
dado por Deus para salvaguardar a vida dos fiéis em Cristo contra as armadilhas
do inimigo. Seguindo os passos dos santos Padres, preserva, como no passado,
as prescrições apostólicas, os cânones conciliares e as santas tradições; propõe
sempre os santos jejuns como o melhor caminho para o exercício dos fiéis em
vista de alcançar a perfeição espiritual e a salvação; proclama a necessidade
para os fiéis de respeitar ao longo do Ano do Senhor todos os jejuns prescritos:
o da Grande Quaresma, a quarta-feira e a sexta-feira, atestados pelos sagrados
cânones; o da Natividade (Natal); o dos Santos Apóstolos; o da Dormição da
Theotokos; os jejuns diários da Exaltação do Santa Cruz; da vigília da Epifania;
e o da Decapitação de São João, o Precursor, bem como aqueles propostos pelo
cuidado pastoral ou livremente consentidos pelos fiéis.
7. No entanto, por clemência pastoral, a Igreja também fixou os limites da
misericordiosa economia ao regime do jejum. Consequentemente, previu
aplicar o princípio eclesiástico da economia em caso de enfermidade corporal,
de uma necessidade imperativa ou da dificuldade dos tempos, de acordo com o
discernimento e o cuidado pastoral episcopal das Igrejas locais.
8. É fato que hoje em dia um número determinado de fiéis, seja por
negligência ou devido a diferentes condições de vida, não respeitam todas
as prescrições sobre o jejum. Todos estes casos de não observância das
prescrições sagradas a respeito do jejum, sejam gerais ou individuais, devem
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ser tratados pela Igreja com cuidado pastoral, pois Deus «não quer a morte do
pecador, mas que se converta e viva» (cf. Ez 33,11), sem que o valor do jejum
seja subestimado. Deixa, pois, às Igrejas Ortodoxas Locais, que fixem cada uma
a medida da economia misericordiosa e da indulgência a ser aplicada, a fim de
aliviar o «rigor» do santo jejum aos que têm dificuldades de respeitar tudo o
que está prescrito sobre o mesmo, seja por motivos pessoais (enfermidades,
serviço militar, condições de trabalho etc.), ou por motivos gerais (condições
climáticas, dificuldades em encontrar certos alimentos secos etc.).
Isto será sempre feito no espírito e no contexto do que acima foi exposto e
objetivando evitar o enfraquecimento da sagrada instituição do jejum. Esta
clemência misericordiosa deve ser aplicada pela Igreja com grande
circunspecção e, em especial, com mais indulgência em relação aos jejuns que
a tradição e a prática da Igreja nem sempre são uniformes. «Jejuar todos os dias
é um bem, mas aquele que jejua não deve menosprezar os que não jejuam».
Nestes casos, não se pode legislar nem obrigar; tampouco, é conveniente
conduzir pela força o rebanho confiado por Deus; há que se fazer uso da
persuasão, da doçura e da boa palavra» (João Damasceno, De sacris jejuniis 3.
PG 95,68B).
9. O jejum de três ou mais dias antes da sagrada comunhão fica a
critério da piedade dos fiéis, segundo as palavras de São Nicodemos, o
Hagiorita: «(...) Embora os santos cânones prescrevam jejum antes da
comunhão, os que jejuam, inclusive por uma semana inteira, fazem
bem» (´Comentário ao cânon 13 do VI Concilio Ecumênico', Pedalion 307).
No entanto, a assembleia dos fiéis deve observar os santos jejuns e a
abstinência de alimentos a partir da meia-noite antes de receber o Santíssimo
Sacramento. Tal é a expressão por excelência da identidade eclesial, bem
como estar acostumados a jejuar como sinal de arrependimento; para a
realização de uma promessa espiritual; pelo bom êxito de um objetivo sagrado;
em períodos de tentação; para acompanhar uma súplica a Deus; antes do
batismo (adultos); antes da ordenação; no caso de penitência; durante as
peregrinações; e em outras situações semelhantes.
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