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Ezequiel 37:1. "A mão do Senhor
estava sobre mim, e por seu
Espírito ele me levou a um vale
cheio de ossos."
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disse que nos daria outro
Consolador para estar
conosco em todos os
momentos. 

do Espírito Santo mais do
que possamos imaginar. 

testemunhou acerca desta
ajuda que recebemos do
Espírito Santo na Terra. 



COM A MÃO DO SENHOR 
sobre ele, Ezequiel foi enviado para um vale de
morte, mas guiado pelo Espírito.

Ali Ele Profetizou 
no Espírito sobre a morte, e, desse cenário, a
vida foi gerada. 

ESTA É UMA 
das importantes funções do Espírito Santo:
capacitar os filhos de Deus para vencerem e
superarem desafios.
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VOCÊ NUNCA ESTARÁ SOZINHO.

AONDE FOR
o Espírito Santo estará dentro de você, trazendo
direção. 

AINDA QUE VOCÊ
seja levado a um vale de sombras, seja
instrumento para transformar morte em vida. 

PROFETIZE VIDA 
onde estiver e, pelo poder do Espírito Santo,
transforme realidades espirituais.



NÃO ACEITE
o caos como única alternativa, Exerça seu
chamado e autoridade confiados pelo Espirito
Santo de Deus.

FALE E PROFETIZE,
, traga à existência o que não existe, pelo poder
da fé em Cristo e na unção dada a você pelo
Espírito Santo. 

FALE E PROFETIZE,
, traga à existência o que não existe, pelo poder
da fé em Cristo e na unção dada a você pelo
Espírito Santo. 

MAIOR
é o que está em você!
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PALAVRA PROFÉTICA DO DIA

"Ainda que você seja levado a um vale
de sombras,                                                
 seja instrumento para transformar
morte em vida."

TRANSFORMADORES PELO ESPÍRITO

Sl.91. 1 a 7. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e
descansa à sombra do Todo-poderoso pode dizer ao
Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu
Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e
do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob
as suas asas você encontrará refúgio; a fidelidade dele
será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da
noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se
move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao
meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua
direita, mas nada o atingirá. 



Fale conosco
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