JEJUM DE DANIEL DIA 13 (20/2)
O foco principal do JEJUM DE DANIEL é buscar a direção do Espírito
Santo. Sua tarefa espiritual de hoje é sacrificar uma parte do seu sono
e buscá-lo em um dos horários sugeridos. Quer fazê-lo em outro
horário? Vá em frente, mas faça-o.
Para a nossa meditação vamos ler Atos 1:1-8 e vamos meditar sobre a
nossa responsabilidade em testemunhar sobre Jesus Cristo. Você
precisa do poder do Espírito Santo para testemunhar tanto aqui como
além fronteira. É engano pensar que missões é uma obra a ser feita
apenas depois que alcançarmos a nossa terra. Jesus não disse que os
discípulos deveriam testemunhar primeiro em Jerusalém e depois em
Samaria e só então, ir aos confins da terra. A palavra de Jesus foi
clara: “… sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em
toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra” (At 1.8).
Não sei se voce sabe, mas a nossa Igreja tem duas obras missionarias.
Uma em Itamonte MG e Rio Tercero (Arg.). E hoje também tire um
tempo para orar por nossos missionários e seus filhos. Pr. João e Pra.
Marise e Pr. Alexandre e Pra. Shanyna
Na área da saúde como anda o seu controle glicêmico? E a pressão
12X8? Verifique como anda a sua saúde.
No Financeiro, considere esta regra de um grande homem de negócios:
“Viva com 80% da sua renda; economize ou invista 10%; mas dê os
primeiros 10% para Deus.” A título de exemplo, se você ganha R$
1.000, se programe para viver com apenas R$ 800, guarde ou invista
$100, mas sempre devolva o dízimo primeiro para Deus. A mesma
fórmula pode ser aplicada na sua empresa, se você tem seu próprio
negócio.
Nos relacionamentos tente entrar em contato com os nossos
missionários. Ore com eles, envie uma mensagem e passe adota-los
com seus missionários. Segue o endereço de e-mail deles.
joaopereira@gmail.com e alesantos711@hotmail.com
Até amanhã!
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Dia 13
Orar a meia noite ou as 3h
ou as 6h buscando mais
do Espirito Santo na tua
vida. Para testemunhar do
Senhor Jesus.
Ore e entre em contato
com
os
nossos
missionários
e
suas
famílias. E-mail acima.
Faça uma reprogramação
financeira para prosperar.
Faça um check-up da sua
saúde.
Decida convidar alguém
que esteja afastado, dos
caminhos do Senhor, para
visitar a sua Igreja. Deixe
o seu testemunho falar
mais alto.
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