JEJUM DE DANIEL DIA 5 (13/2)
Parabéns meu irmão ou irmã. Você é uma pessoa perseverante, e será
recompensado por isso.
Hoje vamos meditar sobre um mal que precisa ser eliminado em nosso
meio, Provérbios 11:12-13 "O que despreza o seu próximo carece de
entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O
mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em
oculto"
A Bíblia nos diz que "o homem perverso instiga a contenda, e o
intrigante separa os maiores amigos" (Pv.16:28). Muitas amizades já
foram destruídas por causa de algum engano que começou com uma
fofoca.
Aqueles que se entregam a esse comportamento nada mais fazem além
de criar confusão e causar ira e amargura, sem falar da dor, entre
amigos.
Triste dizer que alguns adoram isso e procuram por oportunidades de
destruir outras pessoas. Quando confrontados pelo seu hábito, negam
essas alegações e respondem com desculpas e racionalizações.
Ao invés de admitir o erro, culpam algo ou alguém mais na tentativa de
minimizar a seriedade do pecado. "A boca do tolo é a sua própria
destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do
mexeriqueiro são como doces bocados; elas descem ao íntimo do
ventre" (Pv.18:7-8).
Por isso hoje vamos clamar para que todo fofoqueiro se converta ou saia
do nosso caminho.
Há pessoas que nos são tóxicas. Não nos acrescentam nada, nos
enchem de dúvidas, mentiras e confusão, e não querem o nosso bem
como dizem. E assim como Jesus aconselhou Seus discípulos a se
afastarem do fermento dos fariseus, você tem como tarefa hoje
identificar tais pessoas e se afastar delas.
Acredite, você não vai perder nada.
Na área financeira, vamos usar hoje o poder da imaginação. Imagine
com detalhes como você quer que sua vida profissional, seus negócios,
suas conquistas e sua generosidade até o final do ano. Tenha essa
imagem fixa na sua mente. Agora em oração comece a decretar com a
tua boca a tua vitória. Veja tudo já concretizado pelos olhos da fé.
Com relação a sua saúde coloque como prioridade dormir pelo menos 6
horas por noite. Quem diria que dormir hoje em dia seria uma tarefa...

No desenvolvimento pessoal procure comprar um quilo de alimento ou
mais, para entregar no domingo ao ministério diaconal. Crescemos
muito quando colocamos o nosso amor em ação.
Um dia cheio de verdade, e até amanhã!
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Dia 05
Ore para que toda fofoca
seja removida das
relações familiares, no
trabalho e na Igreja
Identifique se há uma
amizade ruim ou alguém
que lhe influencia de
maneira negativa e tome a
decisão de se afastar
desta pessoa. I Co.5:11
Ore para Deus até o final
do ano mudar a tua sorte
financeira
Tome a decisão de dormir
pelo menos 6 horas por
noite
Doe um quilo de alimento
ou mais, para entregar no
domingo ao ministério
diaconal.
Crescemos
muito quando colocamos
o nosso amor em ação.
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