JEJUM DE DANIEL DIA 8 (16/2)
Neste sábado vamos meditar no Salmos 111, em especial no versículo
10 “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; revelam prudência
todos os que o praticam.” O versículo recomendado é muito especial.
Tire pelo menos dez minutos a sós com Deus para ler, meditar, e
orar sobre este princípio.
Quem não tem o temor do Senhor não respeita Seus mandamentos e
segue por outros caminhos que levam à ruína. Não obedecer a Deus é
insensato, porque somente Deus sabe o que é melhor para nós.
A Palavra de Deus diz que aquele que quer começar a viver de forma
sábia, precisa ter o temor do Senhor. Vamos terminar a nossa primeira
semana de Jejum meditando sobre sabedoria.
Neste sentido, temer ao Senhor não é ter medo dEle, mas sim um
profundo respeito a Ele, à sua autoridade e à sua Palavra, além do
desejo real de fazer tudo para agradá-lo.
Ao recebermos a sabedoria, usufruiremos do melhor de Deus para nossa
vida, pois nossas decisões e escolhas serão feitas de forma saudável e
correta.
Hoje sendo sábado tire um tempo para uma boa caminhada de pelo
menos de 30 minutos. Convide alguém para este exercício tão
proveitoso. E ainda que não goste, faça assim mesmo o seu corpo
agradece. Não podemos viver pelos sentimentos.
Na área relacional vamos praticar com sabedoria o que o nosso Senhor
Jesus nos ensinou: orar por nossos inimigos, e pelos que nos odeiam.
Você deve conhecer alguém que “não vai com a sua cara”. Mesmo que
não conheça ninguém em particular, pode orar porque Deus sabe quem
é essa pessoa. Peça que Deus ilumine a mente dela, que lhe dê
melhores pensamentos, e que se liberte dos sentimentos ruins.
No Financeiro, deixo um desafio para começar logo. Que tal criar um
“fundo de emergência” um valor em dinheiro que você terá a sua
disposição somente para casos especiais. Não é que esperamos o pior,
nem contamos com desgraças, se estamos falando de sabedoria que tal
materializar a sua? Assim como Deus inspirou a José a economizar para
o período de vacas magras, devemos estar preparados para qualquer
eventualidade. Isso lhe dará tempo para “respirar” até que lute para
normalizar sua situação. É claro, você provavelmente terá que ir
juntando e depositando nesse fundo até atingir o valor desejado. Mas
a tarefa de hoje é já começar esse fundo, nem que seja com R$10,00.
Se você é empresário, pense na possibilidade de fazer o mesmo na sua
empresa.
Até amanhã!
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Medite sobre Salmos 111,
em especial no vers.10.
Tire
pelo menos
dez
minutos a sós com Deus
para ler, meditar, e
orar sobre este princípio.
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Ore por alguém que vc
sabe que não gosta de
voce. Peça que o Senhor
abençoe a vida dela.
Crie
um
fundo
de
emergência separe um
valor e vá guardando.
Faça uma boa caminhada
de 30 minutos convidando
alguém para a caminhada.
Tire o sábado para ler
sobre a sabedoria e
compartilhe
com
sua
família num momento de
devocional.
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