JEJUM DE DANIEL DIA 11 (19/2)
Você hoje vai passar da metade do nosso JEJUM de DANIEL, o que
significa que você provavelmente irá até o fim nele.
Hoje o nosso motivo para meditação é o Salmos 84 e vamos focar no
vers. 12 “Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe
a sua confiança.” Sempre confiamos em alguém ou algo. A confiança diz
onde realmente está o nosso coração. E onde está o nosso coração ali se
prestará honra, homenagem e adoração.
Nossa lista de onde e em quem depositamos nossa confiança é grande.
Somos tendentes a confiarmos em nós mesmos: em nossas habilidades,
instrução, cultura, experiências e oportunidades. Confiamos também em
pessoas: parentes, amigos, políticos, médicos, patrões etc. Confiamos
absurdamente em coisas: posses, dinheiro e bens etc. O arsenal errado
de nossa confiança é enorme. A Bíblia ensina claramente: ponha sua
confiança somente no Senhor!
Sua tarefa espiritual de hoje será meditar no salmo 84 pedindo ao
Senhor, em oração, que aumente cada dia a sua confiança nEle.
Na área da saúde hoje é dia de comer apenas o necessário. Evite todo
excesso desnecessário.
Na área relacional você poderia talvez pegar aquele livro da sua estante,
que não usa mais, ou talvez comprar um novo, e dar para alguém no
trabalho, na escola ou mesmo um irmão na igreja. É uma maneira de
dar a alguém uma chance de conhecer a Deus ou se fortalecer n’Ele.
Na vida financeira coloque no seu coração que nesta semana, voce vai
clamar por sua vida financeira e por um milagre.
Decida também parar de se culpar por algo que deu errado. Chegar de
carregar dores. Hoje é dia de auto responsabilidade e não de ficar
sentindo pena de si mesmo.
Vamos em frente com mais essas tarefas, e não desista.
Até amanhã.
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Dia 11
Depois de ler o Sl.84 e
meditar ore pedindo ao
Senhor que aumente a
sua confiança nEle.
Dê um livro, mesmo que
usado, para edificar a vida
de alguém.
Tire esta semana para
orar de madrugada por
sua vida financeira. Voce
vai viver o milagre.
Como hoje somente o que
for necessário para o seu
organismo.
Chega de ficar se punindo
por algo que deu errado.
Se perdoe e siga em
frente.
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