JEJUM DE DANIEL DIA 20 (28/2)
Hoje vamos meditar sobre a Santificação vamos ler o texto de I Pedro 1.15. e
aproveite para meditar sobre este tema. Quando falamos da santificação, não
podemos perder de vista que, por toda a Bíblia, a santificação é um elemento
indispensável na relação com Deus.
Santificação é o processo de aperfeiçoamento gradual do cristão em que ele
se aproxima do caráter divino e afasta-se do pecado. Por isso hoje clame
pedindo ao Senhor que cada dia voce seja mais santo.
Na área da saúde vamos unir santificação e exercício. Você deve fazer uma
caminhada com Deus. Você pode fazer isso por 10 minutos, 30, ou uma hora
— o que achar melhor — mas tire um tempo hoje, de preferência logo pela
manhã, e faça uma caminhada tranquila onde você vai conversar com Deus.
Nos seus relacionamentos lembre-se de orar por alguém que está
afastado(a) dos caminhos do Senhor. Aproveite faça um convite para que
ele(a) venha como convidado na Vigília AVIVA dia 8 as 19h30 até 0h.
Na área financeira voce deve no mês de março, na entrega do seu dizimo,
Jejuar por 12 horas clamando por restituição nas finanças.
Todos nós temos nossas virtudes, mas faltamos outras. Sua tarefa de
Desenvolvimento hoje lhe desafia a identificar uma virtude que precisa
desenvolver e começar a trabalhar nela. Por exemplo paciência, zelo,
hospitalidade, generosidade, domínio próprio... a lista é longa. Amanhã é
nosso último dia do nosso propósito, e espero que você esteja mais firme do
que nunca para o nosso último desafio.
Até amanhã!
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Hoje medite sobre a
Santificação leia I Pedro
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AVIVA dia 8 as 19h30
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fazer
isso
por
10
minutos, 30, ou uma
hora.
Identifique uma virtude
que lhe falta e trabalhe
para desenvolve-la.
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