
Profecia entregue pela irma Katia num momento de oracao no dia 9 de 

setembro de 2019 

 

Msg no momento da oracao 

 

Pai entro na tua presença mais uma vez e te peço me revista com tua Santa 

Armadura e envia Teus Anjos para me ajudar agora. Pai perdoa meus pecados, 

minhas falhas, minhas omissões. 

Eu te consagro meus olhos, meus ouvidos, minha boca, minha língua, meus 

ouvidos, meus olhos, minhas narinas, meus pensamentos. Minha alma, meu 

espírito, meu ser por inteiro.  

Pai só tu sabes o que estou passando, as lutas, as lágrimas, seja minha Força, 

minha Rocha, Minha Fortaleza. 

Abençoe a vida de todos os partidos de todos os grupos. 

Faz o teu mover e agir. 

Abre nossos olhos e ouvidos, todos os nossos sentidos na área espiritual. 

Sabes que não temos a capacidade de ver o mundo espiritual, então nos 

capacite , para quando essa hora chegar. 

Salve as almas perdidas, tenha misericórdia delas. 

Visita a casa de cada servo e serva , pois sabes de todas as necessidades. 

Daí- me forças, preciso da tua força que vem do sobrenatural. 

Te peço tem misericórdia dos juízos, sei que não vai parar, porém tem 

misericórdia de todos nós. 

Pai me socorre sim. 

Luta com quem luta comigo. 

Contende com quem contende comigo. 

Arranca a cabeça dos Golias que querem se levantar contra mim. 

Cala a boca das línguas venenosas, difamadoras, dá uma ordem para se 

calarem. 

Tu sabes como eu estou, mas estou aqui aos Teus Pés. 

Cuida dos Teus Pequenos Anjos nos quatro cantos desta Terra. 

Cuida dos administradores dos grupos. 

 

 

Eis que vos falo hoje.  Escutai oh povo Meu, vou derramar Fogo entre vós , e 

vai queimar.  

Então ficai atentos pois muitos que não são meus serão revelados no meio de 

vós. Só continuem em oração. Sou Deus de Guerra, Batalha. Quem pode 

comigo? 

Descansa filhos e filhas a peleja é minha, só orem. Unjam- se sempre e aos 

meus pequeninos também, mães ficai alerta.  

Eu cuido de vós. 

Eu os amo. 

Hoje e sempre. 

Jesus Cristo o filho do Deus Altíssimo. Fiquem com a minha paz.  

Minhas rosas perfumadas. 

Jesus, Jesus.  
 



Até aqui falou. 

 

Obrigada por tudo meu amado de minha alma. Grande és Tu. Te amo.  

 

Eu também te amo minha filha linda, enxuga as lágrimas, te carrego em meus 

braços, está doendo mais estou contigo. Teu Pai, Abba. Te amo. 

 

Amém, obrigada por tudo Pai, Filho e Espírito Santo.  

Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo o sempre. Amém. Oração 

selada no Céu. 

 

K. SENHOR MEU ESCUDO 


