JEJUM DE DANIEL DIA 4 (12/2)
Vamos ler hoje o texto de Marcos 5.24-34. E olhando para esta história
podemos resumir da seguinte maneira. Os médicos disseram: você vai
morrer. A religião vivia lhe dizendo: não toque em ninguém, você é
impura. Mas ela dizia para si mesma: se eu apenas tocar suas vestes eu
serei curada! Quais histórias você tem alimentado a sua fé? O que voce
vai dizer para voce neste período do Jejum de Daniel?
Estamos no quarto dia do nosso Jejum de Daniel (4/21) e se por ventura
voce falhou em alguma tarefa não desanime. Acredite Deus não vai punilo porque voce deixou de realizar uma ou outra tarefa. É bom que você se
esforce para fazer todas, mas se não deu, vá em frente e faça as do
próximo dia.
E depois se der para voltar fazer a tarefa que não feita tente fazer outro
dia. Se não, não se preocupe. É melhor prosseguir do que desistir.
Um dos pontos principais de hoje é orar para que a sua ansiedade não
roube a sua paz, sua fé, e seu dinheiro! Muitas decisões são tomadas
movidas por ansiedade, e o resultado é mais peso, dívida e tristeza.
Resista. Use sua cabeça.
No Relacional, tire o dia de hoje para expressar reconhecimento e gratidão
a alguém que tem feito a diferença em sua vida. A sua gratidão, ainda que
singela, fará a diferença na vida daquela pessoa.
Ontem falamos sobre vencer o mau hábito e falamos da fofoca. Hoje é
importante que você comece a praticar algo bom para substituir qualquer
mau habito na sua vida. Por exemplo, se eu quero mudar o mau hábito de
deixar as coisas para última hora, eu vou começar o bom hábito de
organizar o meu tempo e a minha agenda — e nunca deixar algo
importante para fazer às pressas, quando não dá mais para adiar.
No financeiro vamos estabelecer que durante o jejum só usaremos o
cartão de credito para comprar o extremamente necessário.
Há momentos na vida difíceis de serem suportados, em que a única
vontade que sentimos é de chorar, pois parecem arruinar para sempre
nossa vida. Quando um destes momentos chegar, lembre-se que ainda
não chegou o fim, que a sua história ainda não acabou e que ainda há
esperança. Corrie Ten Boom disse: "não há abismo tão profundo que o
amor de Deus não seja ainda mais profundo".
Seja abençoado, e até amanhã.
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Dia 03
Após ler o texto de
Mc.5:24-34 fale com Deus
e coloque para Ele as tuas
necessidades. E passe o
dia de hoje declarando a
tua vitória.
Tire o dia de hoje para
ligar ou enviar uma
mensagem de gratidão
para uma pessoa que lhe
abençoou muito. Gratidão
é um remédio maravilhoso
para que dá e para quem
recebe.
Vamos evitar a todo custo
comprar o que não
precisamos. Vamos fazer
um jejum de compras
voce verá como Deus vai
agir.
Faça 30 min. de
caminhada e aproveite
para orar enquanto
caminha.
Procure praticar um novo
bom habito.
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