JEJUM DE DANIEL DIA 15 (23/2)
Hoje é sábado, dia do descanso, aproveite para ler e meditar em Romanos
12:10 refletir no valor de amar o nosso próximo. O texto diz: “Amai-vos
cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos”. Quem
ama dá preferência. Quem ama com amor fraternal não deseja receber
glórias, se contenta em simplesmente amar. Segundo quem ama honra.
Note o que diz o texto: “preferindo-vos em honra uns aos outros”. Quem
ama se alegra mais em honrar do que ser honrado. A alegria de quem
ama é ver o crescimento do próximo.
Em tempos de falência nas relações interpessoais a orientação do Ap.
Paulo se cumprido é a esperança de voltarmos a ser gente que gosta mais
de gente do que de coisas.
Medite sobre o amor fraternal e veja como andam as suas relações
interpessoais. Ore por seus irmãos em Cristo.
Na área das relações: sua tarefa hoje lhe ajudará a pensar mais nas
pessoas ao seu redor. Há aqueles que precisam de um descanso da sua
voz... e há outros que precisam ouvi-la mais.
Na área da saúde. Que tal programar-se para visitar um dentista e fazer
uma avaliação especializada. Não espere ter dor de dente para ir ao
dentista. Fazer checkups regulares é a melhor maneira de prevenir
problemas.
Na sua vida financeira: lembra das tarefas que colocamos nos dois
primeiros dias deste Jejum, sobre dívidas? Agora complete o trabalho e
fixe uma data, calculando quanto tempo levará para você finalmente
pagar todas as suas dívidas. Escreva essa data num lugar visível, e
trabalhe firme para alcançar seu objetivo.
No desenvolvimento pessoal: tire um tempo para descansar e relaxar
permita-se deixar o corpo em repouso por tempo maior. Aproveite
também para curtir um pouco mais a sua família.
Até amanhã!
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Dia 15
Meditar sobre Rm.12:10 e
levantar um clamor por
seus irmãos.
Procure falar mais com
quem voce não fala a
muito tempo, ou procure
falar menos com quem
voce fala todo dia.
Determine uma data para
terminar todas as suas
dívidas. Comprometa-se
com esta data.
Faça uma visita a um
dentista
na
próxima
semana. Não espere ter
dor de dente para ir ao
dentista.
Descanse um pouco mais.
Permita que o seu o
corpo fique em repouso
por tempo maior.
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