JEJUM DE DANIEL DIA 18 (26/2)
Hoje vamos meditar sobre Dt.7:13-19 e veja se voce consegue
identificar as bênçãos que Deus tem separado para o seu povo. Escreva
num papel tais bênçãos.
A vontade de Deus é abençoar você, Ele quer que o seu coração o honre
em cada momento do seu dia. Escolha honrá-lo e ser uma bênção para
as pessoas que Ele tem colocado ao seu redor. Lembre-se do Senhor teu
Deus está presente em cada momento do seu dia, e não apenas nos
bons.
O propósito da Bênção de Deus é que você possa ser um grande canal
de benção para outros. Se você reconhece o pouco que tem e oferece a
Deus, haverá muito o que Ele poderá fazer ao seu redor.
Na área do desenvolvimento pessoal está na hora de se pensar em
METAS. Estamos num Jejum em busca de respostas e não podemos
imaginar respostas da parte de Deus sem que METAS sejam
estabelecidas. Metas são motivadores de conquista. Sem metas, você
provavelmente perderá tempo, recursos e oportunidades. Portanto sua
tarefa de hoje é escrever metas para as cinco áreas da sua vida—metas
que quer alcançar até um prazo fixo, que você decide: por exemplo, até
o fim de 2019 ou daqui a um ano.
Essas metas devem ser específicas, mensuráveis (que você pode medir),
alcançáveis, ter prazos, e ser importantes para você. Guarde essas
metas em algum lugar que você possa vê-las diariamente.
Até amanhã!
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Dia 18
Medite sobre Dt.7:13-19
e identifique as bênçãos
que Deus tem separado
para voce. Escreva num
papel tais bênçãos. E
ainda estabeleça uma
meta espiritual para
2019.
Estabeleça uma meta
para os seus
relacionamentos até
dezembro de 2019.
Elabore uma meta
financeira até dezembro
de 2019.
Estabeleça uma meta
até julho de 2019.
Defina uma meta para o
seu
desenvolvimento
pessoal até julho de
2019.
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