JEJUM DE DANIEL DIA 10 (18/2)
Segunda feira abençoada e com ela os desafios de mais uma semana.
Com certeza, grandes coisas Deus está preparando para nossas vidas.
Continue firme no seu propósito do JEJUM DE DANIEL. Pense: “Quem
falha em planejar, planeja falhar”. Se você não tem metas, não tem
visão do que quer alcançar, e vive apenas de um dia para o outro, você
não vai sair do lugar.
Vamos ler sobre I Coríntios 9:24-27. Não é pecado planejar e visualizar
nosso crescimento. Como está seu planejamento familiar? Espiritual?
Financeiro? Etc... O servo de Deus que não tem planos está fadado ao
fracasso. Paulo disse: “Corro, mas não sem alvo”. Qual é a sua meta?
Por isso hoje lhe convido a pensar no que quer realizar esta semana.
Escreva essas metas. Ao começar o dia, apresente-as a Deus em oração,
pedindo Seu favor e ajuda. Você verá que essa semana será diferente
para você.
No Relacional, quase todos nós temos uma pessoa que provoca os
nossos nervos (uma Penina); alguém que nos tira do sério, que nos faz
desejar ter uma máquina do tempo para envia-lo(a) para bem longe de
nós.
Como essa máquina não existe, nosso recurso é a oração. Portanto, sua
tarefa hoje é orar por essa pessoa, pedindo que a bênção do Senhor
venha sobre a vida dela. E enquanto ora, peça também por paciência,
sabedoria, domínio próprio — e lembre-se que alguém pode também
estar fazendo essa oração a seu respeito!
No Financeiro, todos nós já tivemos boas ideias que morreram em nossa
cabeça antes de nascerem. Usamos boas desculpas: falta de tempo,
medo de não dar certo, não tenho ninguém que me apoie etc. Os
grandes empreendimentos e os grandes empreendedores são frutos de
uma ideia—e alguém que não teve medo nem preguiça de persegui-la.
Portanto, essa é sua tarefa para hoje.
Vamos em frente com toda a força nessa segunda semana do propósito.
E não desista!
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Dia 10
Faça os seus planos para
esta
semana,
mas
apresente à Deus em
oração. E espere pela
resposta do Senhor.
Ore e clame por uma
pessoa que lhe irrita ou te
persegue.
Peça
ao
Senhor que a abençoe.
Comece a pensar e agir
sobre uma ideia que pode
lhe abençoar na sua vida
financeira.
Caminhe um pouco mais
que o habitual. Tente
trocar o elevador pela
escada. E tente esta
semana aumentar um
pouco mais as suas
atividades físicas.
Liste na sua agenda ou no
celular cinco tarefas que
voce fazer esta semana.
Incluindo um lazer com a
sua família.

Realizado X

