JEJUM DE DANIEL ROTEIRO
REFLEXÃO
Shalom amados do Senhor, começamos amanhã (09/02) o nosso Jejum de
Daniel. Serão dias de busca para recebermos muito da parte do Senhor. O
Jejum não existe para resolver problemas, mas para nos dar a direção
vitoriosa sobre os problemas.
Seremos orientados todos os dias por devocionais especificas e tarefas que
vão nos abençoar durantes estes 21 dias.
Nosso Propósito para o Jejum de Daniel
Convido você para aproveitar ao máximo estes 21 dias para crescer em
todos os sentidos. Todos os dias a partir de hoje vou apresentar tarefas
para cada dia. A fim de que sejamos desenvolvidos em várias áreas. Vamos
estabelecer tarefas diárias que vão abranger cinco áreas de sua vida:
espiritual, saúde, relacional, financeira e desenvolvimento.
O que desejamos com este propósito?
Devemos lembra que Jejum não é dieta, assim o Jejum de Daniel não é
deixar de comer carne. Eu sempre vejo as pessoas mais preocupadas com
isso dá qualquer outra coisa.
Assim sendo o jejum de Daniel não é apenas deixar de comer. O jejum
requer abstinência, mas também atitudes que lhe ajudem a alcançar seus
objetivos.
O objetivo deste Jejum de Daniel é fortalecer a sua vida de modo geral, e
prepará-lo para começar com toda a força o ano de 2019, o ano do
Compromisso.
Como usar a tabela de tarefas?
Esperamos que nestes 21 dias voce seja totalmente transformado para
viver um compromisso maior com o seu Senhor. Provavelmente nem tudo o
que lhe for recomendado nas tarefas diárias se aplicará a você. Por
exemplo, a tarefa de hoje para sua vida financeira se refere a dívidas. Mas
se você não tem dívidas, você pode substituir com algo diferente, que seja
mais pertinente a suas finanças.
Oriento que, se possível, você mova a tabela de tarefas para o seu celular
e carregue-a com você durante o dia, para não esquecer e também para ir
marcando o que já foi feito.
Eu e minha família estaremos fazendo esse propósito com você. Você está
dentro? Então vamos começar! Eis as tarefas para hoje

Jejum de Daniel: tarefa do primeiro dia.

Jejum de Daniel
Espiritual

Relacionamentos

Financeira

Saúde

Desenvolvimento
pessoal

Dia 01
Comece o seu dia falando
com Deus pelo menos 5
minutos.
Ligue ou mande uma
mensagem para um
familiar ou um amigo que
voce não fala a muito
tempo. E o convide para a
celebração de domingo a
noite.
Faça uma lista de todas a
suas dívidas, e apresente
elas no altar em oração,
pedindo ao Senhor
sabedoria para quita-las
Faça 30 min. de atividade
física (caminhar, pedalar
ou alongar etc)
Pergunte ao seu líder de
célula ou alguém da sua
confiança: “em que eu
preciso melhorar?”

Marque X

