
Mensagem dada a irma Katia no grupo Batalha Espiritual no dia 29 de agosto de 2019 
 
Dia 29.08. 2019 palavras dadas no grupo Batalha Espiritual e Santificação. Horário inicial 09.25 
terminou às 09.51. 
 
K. SENHOR MEU ESCUDO 
 
Ontem fui acordada entre 03.25 ou 3.45, só que acordei com medo. Porém escutei: não tenha medo, 
estamos aqui contigo. E fui orar deitada, pois, ainda estava com muitas dores. Não sei vocês, mas 
sinto que a guerra foi travada no mundo espiritual porque a minha parentela está com problemas, 
principalmente de doenças. Mas maior é o Senhor que nos dar forças. Deus abençoe seu dia de hoje. 
Shalom. 
 
Resposta para Lucimara e para todos do grupo. 
Lucimara o Senhor te diz no dia de hoje. Levanta a cabeça. Não te dei espírito de covardia. Seja 
forte e corajoso assim como Josué. Para filha ,para filha. Sei quem tu és. Olha para me . Foca em 
MIM. Esquece as tuas dores e FOCA TEUS OLHOS EM MIM. 
 
Sou com todas as minhas filhas. 
Lutem aqui nesta terra. 
Porque luto por vocês no mundo espiritual. 
Os anjos estão na peleja. 
Chamei minha igreja para Guerra. 
Lutem com as armas que lhes dei. 
Eis que é chegado o tempo. 
Acabou, Acabou. 
Acordem. 
Ouçam. 
Vejam. 
Atentai as minhas palavras. 
Lutem. Lutem. 
Espadas nas mãos. 
Joelho no chão. 
Pano de saco. 
Vestes limpas. 
Coração limpo. 
Sangue derramado. 
Minha cruz. 
Escarneio para muitos. 
Vitória sobre o inferno. 
Eu vós pergunto? 
Abram os corações. 
Cadê os varões que não oram, que não clamam por Mim? 
Homens ingratos! Só me procuram para pedir. 
Sei das necessidades de todos deste grupo e dos outros. 
Pensam que não vejo, não escuto. Chega filhos e filhas. Quero atalaias! 
Quero fogo Santo no meio de vós. 
Vou tirar do meio do meu povo. 
Tudo que não me agrada. 
Não quero sacrifício de tolo, não recebo. 



Acordem. 
Vou acordar o meu povo. 
Vai doer, doer. 
Acordem todos os que dormem. 
Sou Deus. Sou Rei. Sou Justo.Sou Amor, mas também Vingador. 
Orem uns pelos outros. 
Eu os amo, hoje e sempre. 
Ficai de Pé minha igreja, a guerra começou. 
Levantai as vossas cabeças. 
Orai dia e noite sem cessar. 
Muitos oram nas suas cozinhas, banheiros, deitados em suas camas deitados, outros sentados, sei de 
suas limitações. 
Só orem eu vos peço. 
Humildemente. 
Eu vos amo. 
Sempre. 
Jesus Cristo o filho do Altíssimo. 
Então estejais preparados. 
Limpai a casa física e espiritual. 
Grandes coisas estão por vir. 
Seus olhos vam contemplar o que nunca foi visto. 
Estejais preparados. 
Estejais preparados. 
Até aqui o Senhor falou. 
Irmãs não sei o que é. 
Porém vai ser algo grande. 
Senhor fala. 
Então oremos. 
Só dá vontade de chorar. 
Uma dor no peito. 
Vai ser algo que , vai abalar com tudo. 
Eu não sei. 
Áudio : tempo 00.31 às 09.50 
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K. SENHOR MEU ESCUDO 
Eita . Deus Forte de Guerra. Esse é o meu Deus. O Deus de Israel. Confirmo. Pois o Senhor disse 
hoje. Quem mandou largar a rede? Quem mandou sair do barco? Se sair vai afundar. O barco e 
Jesus e nos os pescadores de almas perdidas. 
Senhor fala , Senhor fala. 
Glória a Deus nas Alturas. 
Estamos em sintonia  
Aleluia , Aleluia. Glória a Ti . 
Deus Santo, Deus Forte, Deus de tanto poder. 
Eis me aqui meu Senhor. 
Não sei como agradecer tanto amor. 
Glória, Glória , Glória a Deus. 
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