
ONDE ESTÃO MEUS GUERREIROS? 
 
[14:14:37]Valery Maurice:amministratore 
AONDE ESTAO.MEUS GUERR IROS? 
AoNDR ESTAO ? 
NAO.PIDE PARAR O MEU RELOGIO NAO.PARA 
PORQUE QUE.O VOSSO PARRA 
AINFDA NAO SE ORGANIZAM PORQUE? 
O QUE FALAT ? 
A MINHA MAO VOS SEGURA 
MAS AONDE ESTAO.OS LOUVORES 
FFILHOS A V ORDEM 
HOMENS ACORDEM 
NAO VEJO NEM UM GIDEQIA 
O QUE SE PADDA? 
modificato  
 
[14:17:52]LUCIMARA@ Aumentai a minha Fé: 
:fallen_leaf::leaves:"Hoje em tua vida":leaves::fallen_leaf: 
Hoje em tua vida você diz tá tudo errado 
E por muitas vezes tu relembras do passado 
Pensando que no mundo você era mais feliz 
Não se engane seja fortes oussa o que Deus te diz 
A semente que eu plantei inimigo não arranca 
Teu coração é meu vou selar a tua alma 
O dom que eu vou te dar o mundo não vai entender  
Vão dizer que tu és louco vão ignorar você  
As coisas que acontece é da minha permissão  
Vou testando a sua fé como fiz com a de Abraão  
Se firma nesta graça tua Vitória vêm aí. 
Nas palavras deste hino o inimigo vais fugir 
Hoje eu digo chega de sofrer e de chorar 
O inimigo te pisava hoje não vai mais pisar 
Estou na sua vida e uma obra vou fazer 
Te falaram que era Morte mas EU DIGO VAI VIVER 
Eu te remi por graça teus pecados perdoei 
O que passa agora é pouco pelo que eu passei 
Se o inimigo te afronta desanima quer parar 
Vai nessa pouca força estou aqui pra te ajudar 
⚔Hoje eu te revisto de armadura lá do Céu  
:guardsman:♂Te chamo de soldado luta pelo que é meu 
🗡Levanta a tua espada 🛡Teu ESCUDO EU serei 
Eu vim pra te exaltar porque EU SOU O REI DOS REIS:crown::crown::crown: 
Se lá fora o mundo já te olha diferente 
Se te atiram pedras porque hoje tu és crente:bow:♀:bow:♀ 
Um bem aventurado aquele que sofre por mim 
:book: E no livro da vida o teu NOME eu escrevi:memo: 
Tu está esperando um milagre acontecer :sparkles::sparkles: 
:earth_americas: Por que nesta terra não aguenta mais viver 
✝ Tua cruz tá tão pesada tão difícil de levar  



:angel:Hoje Deus manda um anjo e te ajuda carregar 
 
 
Não desista nunca seja firme e fiel 
Soldado valoroso vai servindo ao bom Deus 
Por que nesta terra nada pode te parar 
JESUS está contigo e tua prova vai cessar 
Tu verás as bênçãos que Deus vai te conceder 
E do teu passado já não vão querer saber 
Moço Deus te fala hoje é o tempo de sorrir:grin::grin::grin: 
Porque eu te comprei tu és precioso para mim..:gem::gem: 
 
Te remi por graça teus pecados perdoei  
Oque passa agora é pouco pelo que eu passei  
Se o inimigo te afronta desanima quer parar  
Vai nessa pouca força estou aqui pra te ajudar  
Hoje eu te revisto da armadura lá do Céu  
Te chamo de soldado luta pelo que é meu  
Levanta a tua espada teu escudo eu serei 
Eu vim pra te exaltar  
PORQUE EU SOU O REI DOS REIS  
 
[14:20:26]Valery Maurice:amministratore 
RSTOU TOCANDO A TROMBETA EM TODAS SALAS ACORDEM 
 
[14:23:45]Sônia Fernandes: 
Óh, Glória meu Pai. 
Eu recebo!!Paizinho Amado de minha alma.:raised_hands: 
 
[14:29:41]Claudia Gaspar: 
Eis me aqui Papai :raised_hands: 
 
[14:30:56]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Eis me aqui PAI 
Santo Santo Santo 
Louvamos o seu nome 
 
[14:36:21]Luana Claudia: 
Oremos 
 
[14:36:51]Marines Braun: 
BOM DIA PAPAI DENOVO EI ME AQUI 
GLÓRIAS te Dou 
OBRIGADA POR MAIS UM DIA DE VIDA , O AMANHECER 
 
[14:38:01]Luana Claudia: 
Senhor meu DEUS e Amadissimo PAI, Glorias te damos e pedimos pelo seu filho YESHUA 
HAMASHIA que nossos pecados sejam perdoados e que o Senhor retire de nosso meio tudo aquilo 
que te desagrada 
 



[14:38:18]Marines Braun: 
A SAÚDE , A FAMILIA o PÃO PAI 
OBRIGADA POR DE MADRUGADA ESTAR EM MINHA CASA ME ACORDAR 
 
[14:38:57]Luana Claudia: 
Nos revista de Sua Armadura espiritual ja que somos incapazes sem Ti, pediamos ainda que abra 
nossos olhos espirituais, retirando toda a cegueira espiritual 
Pai apresento os irmaos deste grupo e entrego nao so eles como seus familiares e amigos nas TUAS 
maos, 
 
[14:40:07]Marines Braun: 
TE PEÇO REVESTE ME NOVAMENTE COM AS ARMADURAS COMPLETAS UNGE NOS E 
COBRE NOS COM O SANGUE DO CORDEIRO 
 
[14:40:29]Luana Claudia: 
Senhor te suplicamos que visite as nacoes atingidas pelas catastrofes naturais, que o Senhor seja o 
SOCORRO bem presente na hora da angustia, que venha a este povo o socorro material e espiritual 
Que nos desperte pelas madrugadas para intercedermos pelos proximos. 
entrego os hospitais, asilos, casas de repouso, manicomios, hospicios, clinicas de aborto, pontos de 
prostituicao, bocas de fumos nas SUAS MAOS. 
 
[14:41:53]Marines Braun: 
Entra com providências nos hospitais. ORFANATOS MORADORES DE RUA AOS 
ABANDONADOS AOS ESQUECIDOS a todos os ÓRGÃOS ÓRFÃOS PAI 
 
[14:41:59]Luana Claudia: 
Que toda obra do maligno seja afastada das nossas vidas 
 
[14:42:04]Claudia Gaspar: 
Graças te damos querido Papai 
 
[14:42:09]Carla Rezende: 
Bom dia amados, bom.dia, papai! Nos perdoa pela ausencia! Desde cedo estou acompanhando as 
orações, mas não me apresentei a ti, me perdoa! Oro junto com minhas irmãs nesta manha, te 
agradecendo pelas suas misericordias deste novo dia, pela rua bondade, pelo teu falar! Obrigada por 
nos chamar! Tu és fiel, mesmo sendo infieis a ti! 
 
[14:42:21]Claudia Gaspar: 
> Luana Claudia 
> entrego os hospitais, asilos, casas de repouso, manicomios, hospicios, clinicas de aborto, pontos 
de prostituicao, bocas de fumo 
Em concordância com a oração da minha irmã 
 
 
[14:42:30]Marines Braun: 
Sejais com cada irmão e irmã aqui NAS SALAS DA TUA NOIVA 
 
[14:42:42]Luana Claudia: 
Pai visite as criancas e jovens em especial, afaste as setas destas vidas, cubra as creches, escolas, 
faculdades, lugares publicos com TEU SANGUE 



 
[14:42:54]Claudia Gaspar: 
Com todas as orações feitas aqui pelo grupo Papai, olhai a cada uma 
 
[14:43:17]Luana Claudia: 
Que nada possa TOCAR estas vidas, pois profetizamos que estes serao os teus futuros evangelistas. 
 
[14:43:28]Carla Rezende: 
Oramos em um só espirito neste grupo e em concordancia com todas as orações, pois somos a sua 
noiva, nos adornando para ti! 
 
[14:43:29]Claudia Gaspar: 
Abençoa tuas servas e teus servos 
 
[14:43:33]Marines Braun: 
Entrego a ti meus filhos e PARENTELA , liberta PAI 
 
[14:43:51]Luana Claudia: 
SENHOR desmanche toda obra de feiticaria, macumbaria, olho grande, inveja, contenda, 
confusao...jogue tudo por terra 
 
[14:43:59]Claudia Gaspar: 
Nossas famílias, nossas parentelas, nossos amigos, nossos vizinhos, no trabalho 
Abençoa e cuida de nós Papai querido 
 
[14:44:17]Marines Braun: 
SEJAIS COM CADA SERVO E SERVA TUA PAI NIS QUATRO CANTOS DA TERRA 
 
[14:44:28]Claudia Gaspar: 
Afasta as obras malignas ao nosso redor 
 
[14:44:30]Luana Claudia: 
Visita as tuas servas MARINES, que a libertacao, cura e renovo chegue a sua casa; 
 
 
 
[14:44:39]Marines Braun: 
PROTEGENDO a cada IRMÃO E IRMÃ AQUI REPRESENTADOS PAI 
 
[14:44:55]Claudia Gaspar: 
Curas os enfermos do alma Papai 
Cura as dores físicas 
 
[14:45:04]Marines Braun: 
OLHAI PELIS JOVENS E NOSSAS CRIANÇAS 
 
[14:45:07]Luana Claudia: 
entrego tambem nossa irma NURI, entre com a uncao de cura e afaste todo espirito demonioco de 
depressao de seu lar; 
 



[14:45:15]Marines Braun: 
Restaura nos 
 
[14:45:19]Claudia Gaspar: 
Liberta minha mãe da diabete e pressão alta 
 
[14:45:41]Marines Braun: 
REVIGORA NISSAS FORCAS ESPIRITUAIS E FISICAS 
 
[14:45:53]Luana Claudia: 
entrego a irma Claudia Gaspar e peco renovo, forca, resistencia, libertacao, cura, tanto a casa sua 
quanto aos demais familiares 
 
[14:46:00]Claudia Gaspar: 
Visita os lares e repreende toda ação demoníaca, toda contenda 
 
[14:46:17]Marines Braun: 
Cura as doenças em NOME DE TEU FILHO AMADO JESUS CRISTO TEU SANGUE TEM 
PODER 
 
[14:46:23]Claudia Gaspar: 
> Luana Claudia 
> entrego a irma Claudia Gaspar e peco renovo, forca, resistencia, libertacao, cura, tanto a casa sua 
quanto aos demais familiares 
Amém Jesus... Eu recebo :raised_hands:🏽 
 
[14:46:30]Marines Braun: 
Nos dado por ele. 
 
[14:46:38]Luana Claudia: 
entrego ainda os administradores deste grupo nas tuas maos, em especial te peco uma uncao 
especial de cura nas vidas da irma CLAUDIA e PASTORA NILVA 
 
[14:46:49]Claudia Gaspar: 
Fortalece-nos Papai 
 
[14:47:20]Luana Claudia: 
Entrego ainda cada nacao, localidade, representado por nos, que possamos ser seus atalaias nesta 
terra, coloque palavras em nossas bocas e que sejamos fiel as suas diretrizes 
agradecemos pelo pao diario, e tambem pedimos que o SENHOR possa dar deste mana ao demais 
irmaos que ainda nao se despertaram para sua vinda 
PAI, te cuplicamos desperta aqueles que ainda dormem 
desde ja agradecemos em nome do SEU FILHO AMADO JESUS 
AMEM 
 
[14:49:31]Marines Braun: 
ENTREGO A IRMA KATIA , NURI CLAUDIA , FEITURIA MARIA LÚCIA , iRMA KA , 
SILVIA EM TUAS MAOS PAI. ALEM DE IRMA NILVA TODOS OS OUTROS IRAMAOS E 
IRMÃS QUE SENTEM DORES SENHOR SEJAIS COM ELAS PAI LEVA ALÍVIO 



SEJAIS COM A IRMÃ LUANA IRMA CLAUDIA GASPAR VALERY , ELIZAMAR 
CONSUELO IRMA CLAUDIA SOUTO TODOS SEM EXCESSÃO PAI HOMEM E 
MULHERES DI TEU EXÉRCITO 
 
[14:53:42]Luana Claudia: 
AMEM 
 
[14:54:00]Marines Braun: 
TENHA MISERICÓRDIA O PAI DO NOSSO PAÍS DAS NAÇÕES ESTADOS CIDADES 
MUNICIPIOS ONDE MORAMOS PAI TENHA MISERICORDIA DERRAMA DAS TUAS 
GRAÇAS E MILAGRES E TAMBEM NOS BAIRROS ONDE MORAMOS PAI PERDOA 
NOSSAS FALHAS PEGADOS E TRANSGRESSÕES CONTRA TI MEU AMADO PAI ABBA 
Somos FALHOS E PECADORES MAS SOMOS TEUS SERVOS E TE ADORAMOS TE 
AMAMOS E TE CLAMAMOS TENHA IMISERICORDIA 
OH MEU PAI PERDOA NOSSAS FRAQUEZAS MUITAS VEZES NÃO CONSEGUIMOS TE 
PEDIR POIS TENS TIDO TANTA MISERICORDIA PAI QUE FICAMOS SEM PALAVRAS 
OBRIGADA PAI LOUVADO SEJA TEU SANTO NOME E DO TEU FILHO AMADO JESUS 
CRISTO 
Te peço pelos meus vizinhos. , colegas de trabalho. pelas pessoas que não foram alcançadas pelo 
teu amor 
Perdoa as pessoas que estão cegas no brilho do mundo 
perdoa porque muitas vezes somos falhos 
Te entrego essa oração Pai pedi do pela tua misericórdia e te agradecendo por tudo 
AMÉM Glórias a Ti meu AMADO 
PAI SEJAIS TBEM COM OS HONENS DO GRUPO 
Guia a cada um pelo teu SANTO ESPÍRITO 
 
 
Oh GLORIAS ALELUIAS 
DERRRAMA das tuas GRAÇAS e Bênçãos sobre os LARES PAI COM AS ORAÇÕES RECEBA 
NOSSAS VIDAS CORAÇÕES E ALMAS COMO OFERTA PARA TI OH PAI AMADO 
OBRIGADO 
TOMA CONTA DE NOSSAS VIDAS CORACAO ALMAS PECADORAS , ESTEJA sempre a 
nossa FRENTE EM TUDO PAI 
Mente , boca ouvidos nariz sejam usados para ti , nos livra das setas do inimigo 
 
modificato  
[15:08:31]Valery Maurice:amministratore 
 
 
ORGANIZEM VOSSA CASA DE ORACAO 
CASA ORGANIZADA  
RELOGIO NAO  
PARA 
 
JESUS 
 
 
[15:08:44]Marines Braun: 
Tenha. MISERICÓRDIA de MIM PAI PRESCISO DE TI 



Oh PAI AMADO OBRIGADO POR TER ME VISITADO 
Te LOUVO 
 
[15:10:43]Valery Maurice:amministratore 
ESTEJAM ATENTOS  
AS VISITACOES 
NOIVA 
ESTEJAM ATENTOS 
 
 


