
Chegamos ao fim da nossa Jornada, mas esse é só o começo
de um novo tempo, uma nova história, uma nova mulher. 
O que é construção?
Levantar, implantar, complementar. Ato de fazer uma coisa
nova.
“Deus não está fazendo a próxima coisa, Ele está fazendo a
coisa nova” – Kris Vallaton
Estamos entrando em uma nova estação, estamos
saindo de um lugar que não tem nada a ver com o lugar que
estamos indo. 
Fomos desconstruídas e agora reconstruídas, não para
vivermos o que já vivíamos de uma forma diferente, mas
estamos sendo transformadas, modificadas, empoderadas,
para vivermos um novo tempo.
.
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Para estarmos totalmente equipadas para esse novo tempo s, precisamos:

1 – Uma Metanóia (mudança de mente) -Provérbios 23:7 “ Como o

homem imagina em sua alma, assim ele é”.

Nossas ações  são o resultado direto de nossos pensamentos.

Podemos ser, em nossos dias, o que os heróis da fé foram em seus dias,

mas lembre-se de que na época, eles não sabiam que eram heróis 

A.W. Tozer.

 2 – Ter Alegria

A Alegria nos traz força, movimento, motivação, ousadia e leveza.

O quanto temos sido alegres em nossa caminhada? O quanto

tempos sorrido? Ou temos sido carrancudas, duras...

Então é hora de levantar-se para a alegria, pois tudo nos foi dado, não

temos falta de nada. 
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3 – Guerrear com as armas certas.

Não vivemos pela violência de uma espada,

mas chegou o tempo de vivermos

pela força de uma – Elisa Bever (livro –

Mulheres com Espada)

Nossas armas poderosas  são:

 - Nossas Palavras

 - Nossas orações

 - Nosso silencio

 - Nosso perdão
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4 – Viver o Céu na terra

Nascemos para governar, somos nós os cristãos que deveríamos ditar

os padrões, somos nós que conhecemos o mundo da superabundâcia.

Precisamos ter o pensamento de Realeza e não mais de escravas

Pensamento de escrava (pobreza – tem a ver com ter

Pensamento de realeza –( tem a ver com ser)

Não importa o que temos, importa quem somos.

Agora levantamos para sermos Rainhas, mulheres com o coração de

realeza  modifica tudo por onde passa, você, não é mais a mesma e

esta pronta para viver as coisas novas do Papai.

Nada pode mais ser igual, quando mulheres se levantam tomam seus

papéis e com ousadia dão ordem a sua realidade.

Espero que essa Jornada tenha causado uma grande transformação

na sua vida. Que você governe, dê frutos, voe e se levante como leoa. 

Se você ainda sente que precisa de mais, de alguém para caminhar

com você, para que você crie raízes profundas na mudança e saiba

quais são seus frutos. 

                    Te convido a viver o Transformação Extrema. 
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Um curso de 10 semanas online e ao vivo, que você
viverá junto com outras mulheres a virada de chave
que ainda falta, para você saber exatamente sua
identidade, propósito, ter o casamento que sempre
sonhou, filhos que se levantam para marcar a sua
geração e governar sobre todos os seus papéis. 

com 4 bônus que vão te ajudar a produzir riquezas
e sair da média. 
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