JEJUM DE DANIEL DIA 9 (17/2)
Hoje domingo vamos ler Mateus 6:9-13 refletindo em especial no
versículo 13. O Senhor Jesus ensinou na Oração do Pai Nosso que
deveríamos pedir ao Pai que nos livrasse de todo o mal. Se o mal não
existisse, e não tivesse intenção de nos destruir, o Senhor não teria se
importado de incluir esse ponto na oração do Pai nosso.
Dessa forma vamos começar a nossa semana repreendendo todo e
qualquer mal que esteja ao nosso redor, atuando ou planejando alguma
investida contra nossas vidas ou contra as nossas famílias.
Na Saúde, não se esqueça que estamos no Jejum de Daniel por isso
continue investindo pesado em frutas, legumes e verduras. Deixe de lado
o saquinho de batatas fritas.
Na área dos relacionamentos ore ao Senhor pedindo que Ele lhe dê o
momento e as palavras certas para oferecer consolo, compreensão e
conselho para alguém que está passando por uma prova muito difícil. Para
não confundir o tipo de ajuda que você está oferecendo, atente para
abençoar pessoa do mesmo sexo.
Em suas finanças tire um tempo para clamar por direção e coloque em
ordem o que precisa ser colocado. Reflita e veja o que pode ser eliminado.
Até amanhã!

Jejum de Daniel
Espiritual

Relacionamentos

Financeira

Dia 09
Ore repreendendo todo
mal que se levanta contra
voce e sua família.
Se coloque a disposição
do Espirito Santo para ser
usado para aconselhar,
consolar e orar por
alguém
que
esteja
precisando.
Tire um tempo para
clamar por direção e
coloque em ordem o que
precisa ser colocado.
Reflita e veja o que pode
ser eliminado do seu
orçamento.

Saúde

Remova a fritura e invista
pesado
nas
frutas,
legumes e verduras.

Desenvolvimento
pessoal

Esta semana faça um
desafio pessoal de ler,
pesquisar e meditar sobre
a oração e os seus
efeitos.

Realizado X

