JEJUM DE DANIEL DIA 14 (22/2)
Hoje vamos estudar sobre o Salmo 122. Como é bom estar na Casa do
Senhor para adora-lo. Que a sua ida aos cultos para adorar o Senhor seja
sempre marcada pela alegria, gratidão, reverência e plena consciência que
estamos diante do Senhor de toda a Terra. Medite neste texto e se
prepare para a grande celebração do domingo. Em especial o evangelismo
que teremos no dia 24 as 19h.
Ir à igreja é uma coisa; ir à igreja com sede de Deus é outra. Quando
você for à igreja neste domingo, vá com um objetivo. Não se distraia
pelas pessoas que estarão lá ou não, pela roupa de fulana, pela maneira
do pastor pregar, enfim — tenha apenas um foco: Deus. Você tirará muito
mais proveito da grande celebração.
Na área da saúde decida que hoje não comeremos nada frito. E se você
puder reduzir frituras no seu jejum para 1 ou 2 vezes na semana somente
(se não totalmente), melhor ainda.
Sobre relacionamentos te faço uma pergunta: quem não gosta de um
elogio? Quando o elogio é sincero, ele pode fazer o dia de uma pessoa, e
até mesmo mudá-la. portanto hoje, note algo positivo em alguém —
marido, esposa, filho, amigo, colega etc. — e faça questão de expressar
sua admiração. Vamos você consegue!
Na área financeira veja o que voce pode se desfazer, procure vender e
ainda conseguir uma grana para ampliar sua condição financeira.
No desenvolvimento pessoal valorize a pontualidade. Pontualidade é sinal
de competência e respeito. Chegue antes da hora marcada, nunca depois!
Até amanhã!
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Dia 14
Decida ir a Casa de Deus
sedento para adora-lo no
domingo.
Elogie hoje pelo menos
três pessoas apontando
suas qualidades ou feitos
Decida vender aquilo que
voce não usa mais. Isto
pode lhe render uma
grana.
Dia sem fritura. Coma cru
ou cozido, mas nada frito.
Decida nunca
chegar
atrasado
para
um
compromisso.
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