JEJUM DE DANIEL DIA 2. 10/2
Vamos começar o nosso dia com Deus é sempre um bom conselho.
Programe-se para passar um tempinho meditando nessas palavras sobre fé.
E hoje te convido a ler em Heb.11:1-6
De uma “arrumada” no seu coração, e identifique com a ajuda do Espirito
Santo, pequenos ressentimentos, invejas, mágoas, e amarguras que voce
nem lembrava mais que estavam lá. É bom limpar isso tudo, vamos fazer
uma faxina emocional e tirar tudo o que não presta. O Senhor não pode se
revelar num coração contaminado. Use a oração para começar e termine
usando o melhor produto para essa limpeza chamado perdão.
Ontem você fez sua lista de dívidas, então agora é começar a planejar os
passos para quitar uma por uma. Conselho comece pelas menores é mais
fácil e motivador. Não desista de ser liberado para prosperidade,
arrancando todos os argumentos do inimigo. Destaco que se seu caso não é
dívidas, faça algo diferente para melhorar/colocar em ordem suas finanças.
Na saúde, a maioria de nós hoje em dia come demais ou de menos. Temos
hábitos alimentares muito ruins. Que tal neste jejum de Daniel tirar o
refrigerante, quem sabe vc gosta e não fica livre para sempre. Vamos
tentar?
Por último, todos nós temos “pendências” que vivemos adiando. Que tal
começar a parar de empurrar com a barriga e resolver problemas que estão
sendo adiados. Ore é peça forças ao Espirito Santo.
Até amanhã.
P.S. eu te desafio a convidar uma pessoa para se juntar a você nesse
propósito do Jejum de Daniel. O que voce acha? Façam uma dupla, animem
um ao outro.
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Dia 02
Comece o seu dia lendo
Hb.11:1-6 e orando pedindo
ao Senhor para aumentar a
sua fé
Limpe o seu coração e use
o perdão. Ore e peça a
direção do Senhor para
perdoar alguém que te fez
mal.
Comece a organizar a sua
vida financeira, e decida a
pagar as dívidas menores. E
devolva tudo aquilo que
voce pegou emprestado e
não lembrava mais.
Aceite o desafio de tirar o
refrigerante, ou o açúcar
neste período do Jejum de
Daniel
Que tal começar a parar de
“empurrar com a barriga” e
resolver problemas que
estão sendo adiados. Ore é
peça forças ao Espirito
Santo. E decida sobre
assuntos que estão
parados.
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