JEJUM DE DANIEL DIA 7 (15/2)
O texto de hoje está II Coríntios 5:6-7 que trata de ver pela fé. Quando
não vemos pela fé nos entregamos a toda sorte de desânimo.
Você deve procurar estar acima da experiência cristã normal, ao invés de
operar a partir de uma perspectiva mundana (“viver por pelo que se vê “),
devemos conduzir nossas vidas e tomar as nossas decisões com base em
nossa fé e confiança em Deus e de sua Palavra.
Devemos sempre procurar viver pela fé e confiar em Deus e nas suas
promessas, e não ser motivado somente pelo que se pode ver e ouvir em
suas circunstâncias atuais.
Fechando o dia hoje, você terá chegado a um terço do Jejum de Daniel.
Lembrando que do dia 18 ao dia 23 teremos a nossa SEMANA DO
CLAMOR de 5h as 6h orando no templo.
Na sua tarefa espiritual voce deverá orar ao Senhor pedindo que o seu
animo espiritual seja fortalecido. Tire pelo menos 10 minutos para clamar
por um novo ânimo. Voce verá como o Espírito Santo agirá em seu favor.
Talvez a tarefa mais desafiadora hoje é a da parte Relacional. Pense em
alguém que você admira. O que você admira nessa pessoa? Por quê?
Crie coragem, pegue o celular, ou vá até a pessoa, e lhe dê uma palavra
de animo. Pode ser o seu líder de célula, ou um pastor ou qualquer pessoa
que voce tenha contato. Deixe Deus te usar e seja um encorajador do seu
irmão.
Na área financeira separe uma oferta para marcar um novo tempo de
animo e a entregue no domingo com alegria.
Na área da saúde procure beber pelo menos 8 copos de água (2 litros)
durante o dia de hoje.
No seu desenvolvimento pessoal escreva pelo menos três coisas que voce
tem que fazer esta semana.
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Dia 07
Clame para que o Senhor
te renove no ânimo. 10
minutos de clamor por
este proposito
Pense em alguém que
você admira. Pegue o
celular, ou vá até a
pessoa, e lhe dê uma
palavra de ânimo. Deixe
Deus te usar e seja um
encorajador do seu irmão.
Na área financeira separe
uma oferta para marcar
um novo tempo de ânimo
e a entregue no domingo
com alegria.
Na área da saúde procure
beber pelo menos 8 copos
de água (2 litros) durante
o dia de hoje.
Escreva pelo menos três
coisas que voce tem que
fazer esta semana.
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