JEJUM DE DANIEL DIA 19 (27/2)
Hoje vamos refletir sobre a Gratidão. Vamos ler o texto de Salmos 92:1-2
vamos ver como o Salmista manifesta a sua gratidão pela fidelidade do
Senhor.
O significado da palavra fidelidade é algo muito impressionante quando a
associamos ao caráter de Deus. De acordo com o dicionário, o significado da
palavra fidelidade é qualidade de fiel. A palavra fiel significa: digno de fé,
leal, honrado, que não falha, seguro, pontual, exato, verídico. O nosso Deus
é fiel.
Ser grato é uma virtude. Com apenas dois dias para terminar mais um mês,
olhe para trás e lembre-se das bênçãos recebidas, e agradeça a Deus em
oração por todas elas.
Na área da saúde vamos valorizar as frutas. Dia de frutas! Uma pela manhã,
outra à tarde, e outra à noite. Pura saúde!
Vamos crescer ainda mais em nossos relacionamentos. Sabe a Frieza,
mágoa, e distância nos relacionamentos começam com pequenos
pensamentos ou sentimentos que nutrimos contra outras pessoas. Sua tarefa
relacional de hoje é vasculhar seu coração e mente para ver se há algo que
pode estar poluindo seu coração e lhe afastando de alguém. Se há uma
pessoa que você tem evitado, com quem prefere não conversar, ou contra
quem tem tido uma inveja, ressentimento, ou qualquer outro sentimento
ruim, provavelmente você precisa fazer uma faxina emocional.
Sobre a sua vida financeira estabeleça entregar uma oferta de gratidão por
21 dias deste Jejum que marcará sua vida em 2019. Toda semeadura nos
garante uma colheita.
Na área do desenvolvimento pessoal vamos impedir que a nossa boca seja
emprestada ao diabo e os nossos ouvidos sejam colocados a serviço do mal.
Pois bem, sua tarefa é eliminar o espirito da fofoca que deseja amarrar a sua
vida.
Até amanhã!
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Dia 19
Meditar em Sl.91:1-2 e
tenha um tempo de
oração para somente
agradecer
pela
fidelidade do Senhor.
Elimine do seu interior
todo
sentimento
e
ressentimento que tem
te afastado de pessoas
que voce ama.
Estabeleça
entregar
uma oferta de gratidão
por 21 dias deste Jejum.
Dia de frutas! Uma pela
manhã, outra à tarde, e
outra à noite.
Em oração repreenda
todo
espirito
da
maledicência que deseja
amarrar a sua vida.
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