JEJUM DE DANIEL DIA 12 (20/2)
Desde de segunda-feira estamos no Clamor da Madrugada, se voce
ainda não pode participar faça uma “forcinha” e venha começar o seu dia
na Casa do nosso pai. Começar o dia com Deus é começar certo. Voce vai
sentir a diferença depois de passar os primeiros 15-30 minutos com Ele
logo após acordar. Para não ficar na pressa, acorde um pouco mais cedo.
Hoje vamos meditar sobre o Sal.119:1-7 em especial o vers.7 “Louvar-teei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos.”
Gostaria de falar hoje sobre o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia
(176 versículos). Este capítulo possui uma particularidade, ele fala sobre a
palavra de Deus e em todos os seus versículos encontram-se palavras que
se referem a palavra de Deus como "mandamento, testemunho, palavra,
lei, estatuto, juízo etc"
Somente podemos adorar a Deus verdadeiramente e ser gratos a Ele
quando buscamos conhecer a sua Palavra (vs.7). O desejo de aprender
deve uma constante na vida daquele que serve ao Senhor Jesus.
Na área da saúde voltamos a falar sobre o valor de se beber água. É uma
das melhores coisas que você pode fazer por sua saúde. Basta dizer que
mais de 2/3 do seu corpo é água! Portanto, hidrate-se.
A Palavra de Deus diz que a humildade precede a honra. Pedir perdão é
um ato de humildade, e pode curar o coração de uma pessoa ofendida.
Pense em quem você possa ter ofendido recentemente, ou mesmo há
muito tempo, e ainda não ter pedido perdão. Humilhe-se, você será
honrado.
No Financeiro, considere a pergunta feita. Somos pressionados pela
sociedade consumista e pelo marketing a comprar mais do que
precisamos ou podemos pagar. E a tentação de parcelar em até 5, 10, 24
vezes é muito grande. Pense no que Deus idealizou para os Seus filhos:
“Não tomarás emprestado...” Esse novo hábito poderá eliminar dívidas e
vida de aperto no futuro.
Até amanhã!
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Acordar pelo menos meia
hora antes, meditar em
Sl.119:1-7 e orar ao
Senhor.
Voce
precisa
pedir
desculpas a alguém, faça
hoje. Reflita remova todo
impedimento da sua vida.
Considere hoje, passar
pelo menos um mês sem
comprar nada parcelado.
Dia de beber muita água.
Ao longo do dia pelo
menos dois litros.
Veja a possibilidade de se
matricular num curso para
aumentar
os
seus
conhecimentos.
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