JEJUM DE DANIEL DIA 3 (11/2)
Começamos mais uma semana e a partir de hoje temos alguns desafios
que vão marcar o seu Jejum e como vamos caminhar nestes próximos
dias. Para começar vamos ler o Salmos 143 e em especial o versículo 10
onde o salmista pede ao Senhor que o ensine a fazer a sua vontade.
“Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é
bom; guie-me por terra plana.”
Vamos começar esta semana orando neste sentido. Peça ao Senhor para
que Ele lhe ensine a fazer a vontade Dele, e com certeza voce terá a
sua vida mudada para sempre.
Na área de relacionamentos sua tarefa deve ser a seguinte: procure ser
prestativo, gentil, útil a alguém que esteja precisando de ajuda, ainda
que pequena. Leia Provérbios 3.27: Não te furtes a fazer o bem a quem
de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. E ponha em prática.
Alguns exemplos: tire um tempo para ouvir uma pessoa que passa por
um momento difícil. Tente ajudar alguém no trabalho ou nas tarefas de
casa.
Na área Financeira, um desafio de oração e de visão. Pare de pensar na
sua renda atual e ficar reclamando. Se não está satisfeito, quanto seria
uma meta realística que você pode se esforçar para alcançar nos
próximos 6 a 12 meses? Escreva o valor e ponha esse papel em sua
carteira ou outro lugar visível a você, para ser sempre visto. A partir daí,
Deus lhe dará ideias de como alcançar essa meta. A partir do dia 17 até
o dia 23 teremos todos os dias o CLAMOR DA MADRUGADA, para o
Senhor mudar a nossa sorte de 5h até 6h
Na sua área de desenvolvimento vamos trabalhar contra o mau hábito
da fofoca. Vamos clamar para que ela seja arrancada do nosso meio. Ela
tem destruídos relacionamentos. Mesmo não sendo o seu problema
“falando”, pode ser o de “dar” ouvidos. Tolerância ZERO com este
espirito maligno que tem atuado em muitas vidas.
Seja abençoado, e até amanhã.
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Dia 03
Após ler o Salmos 143 ore
ao Senhor pedindo que Ele
lhe ensine a fazer a sua
vontade. Vai será
transformado neste jejum.
Tire o dia de hoje para
ajudar alguém sendo gentil,
prestativo ou apena sum
ouvinte e conselheiro.
Escreva num papel o que
vc deseja receber dentro de
6 a 12 meses, mas seja
realista. E ore pela
madrugadas.
Procure comer mais frutas
hoje. E tente tirar todo tipo
de fritura para aliviar o seu
fígado.
Vamos lutar contra todo
espirito de fofoca que
deseja nos aprisionar e
destruir nossos
relacionamentos.
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