JEJUM DE DANIEL DIA 17 (25/2)
Bom dia! Para o nosso dia começar melhor vamos ler e meditar sobre
Gal.5:22-26 e vamos avaliar sobre o fruto do Espirito agindo nós. O fruto do
Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida
daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse fruto resulta em uma conduta
de vida integra e de acordo com a vontade de Deus.
A melhor maneira de saber se você tem o Espírito Santo ou não é avaliar a sua
vida em relação ao fruto do Espirito Santo e as 9 virtudes que ele possui. Fazer
uma análise cuidadosa disso é sua tarefa Espiritual de hoje.
Na área da saúde vamos evitar “comer com os olhos” o propósito do nosso
Jejum de Daniel é oração, mas também trazer a qualidade e nossa
alimentação. Hoje nossa tarefa será comer porções menores. Vamos avaliar
quão saudáveis são os alimentos que você normalmente ingere, e considere se
precisa mudar algum.
Para o seu desenvolvimento pessoal veja que mau hábito voce precisa se
desligar hoje. Com a oração e a determinação abandone este comportamento
nocivo.
Na área financeira o desafio de hoje é criar uma maneira inteligente para
juntar dinheiro. Veja a tabela abaixo. Juntando apenas dois reais por dia.
No Relacional, é fato consumado que cobranças para fazer uma pessoa mudar
não funcionam. Jesus já dizia que temos que tratar as outras pessoas como
queremos que elas nos tratem. A não ser que você goste de que alguém fique
lhe pressionando, então não pressione mais seu filho, esposa, marido, ou
quem quer que seja. As pessoas mudam porque querem, não porque os outros
querem. Portanto, tire a pressão, e peça a Deus sabedoria para saber como
motivar as pessoas a mudar por elas mesmas, e não por sua imposição.
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Dia 17
Ler e meditar sobre
Gal.5:22-26 e veja se
falta
alguma
virtude
deste fruto em sua vida.
Deixe de “cobrar” tanto
as pessoas que vc ama.
Invista um pouco mais
no diálogo.
Tente criar um plano
financeiro para juntar
dinheiro.
Evitar comer com os
olhos e respeitar os
horários
para
as
refeições.
Identifique uma fraqueza
de caráter e com a
oração
e
com
a
determinação abandone
tal fraqueza.
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