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A DÉCIMA PRIMEIRA HORA 

 

Ele disse: fale agora meu filho, pois estou com você para atuar em             

muitas coisas. Fale, pois é a décima primeira hora está aqui para que todos              

venham a prestar contas de todos os bons presentes que dei a todos. 

 Primeiro, o julgamento cairá sobre a casa de Deus, porque eles           

atrapalharam os meus dons daqueles que tinha pouco para dar. Chamei           

muitos para voltarem para mim nos Meus caminhos, mas os dias estão            

contados, a menos que eles se arrependam nesta hora tão tarde. 

O medo do Senhor está descendo agora. Não tenha medo, meu filho,            

pois as lágrimas que derramou também são do meu coração. Muitos do meu             

povo choram em Meu nome. Pois meu coração é deles. O coração deles é              

meu. 

Não se preocupe, meu filho, já falei de muitas promessas. Alguns que            

você ainda não conhece. Tudo acontecerá porque minha palavra é          

verdadeira. Tudo que é verdade, prevalecerá sobre a falsidade. 

Eu ouvi suas orações. Vi suas muitas lágrimas, nenhuma delas vão se            

perder ou serão ignoradas como nada. Valorizo seu coração, suas lágrimas,           

pois aqueles que pertencem a mim são aqueles com corações puros. Eu digo             

a verdade que você verá o meu rosto antes que eu te leve para casa. 

Fala agora, meu filho, não esconda minha paz, pois sou como um rio             

poderoso e pronto para varrer muitos da casa de Deus. Os trabalhos            

posteriores são como poeira e granito para mim; carvões em chamas até            

mesmo hoje em dia, eu digo, como uma trombeta do céu. Ligue para mim.              

Ore para mim e eu vou ouvi-lo. 

Circumcise seus corações diante de mim. Perdoe mesmo aqueles que          

não fizeram nada de errado. Perdoe aqueles que nunca colocaram uma           

pedra de tropeço no seu caminho. Eu tenho visto corações tão frios, calos             

para meus filhos, para seus irmãos e irmãs. Você realmente deseja ver a             

terra que designei para aqueles que são mansos e gentis de coração. 

Arrependa-se, volte-se para mim, pois este é o chamado final da           

Graça para você. É a sua 11ª hora antes que Eu faça meu julgamento,              

minha espada sobre sua vida, sua família e sua igreja. Sim, é a 11ª hora               

que chegou em meu relógio e agora é a minha 11ª hora. 

Meus filhos, não chore amado, pois estou segurando a sua mão agora.            

Eu estou estudando seu coração. Estou trazendo você para um refúgio           

seguro - uma passagem, uma jornada, mas Sou sua nuvem de dia e uma              

coluna de fogo à noite. Minha palavra está em você. Eu, o Verbo, me tornei               

carne. Estou apenas a um fôlego distante. Eu estou vindo para você            
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trazendo-lhe minha paz. Sim, meus filhos, ouvi seu choro. Eu coletei todas            

as suas lágrimas neste dia e nos dias anteriores a isso. E aquelas lágrimas              

que serão derramadas até o momento e muito em breve enxugarei todas as             

suas lágrimas. 

Eu tenho todas as coisas sob controle. A 11ª hora tocará muitos de             

Deus. E neles, há muitos que não me olham. Pois muitos falam com vozes              

ásperas e muitas palavras. Estes são contratados e eles não conhecem o            

verdadeiro Pastor. Se o soubessem, cuidarão das minhas ovelhas. Eles          

dariam a vida e cuidariam dos meus cordeiros. 

Não tema, não tema, não tema, meus pequeninos. Pois Eu sei os            

pensamentos que tenho de você. Eu proclamo minhas Palavras de paz sobre            

você agora. Meus planos não são maus, mas têm um futuro comigo. Sua             

esperança é em mim, meus preciosos filhos. Venha, descanse um pouco.           

Sente comigo. Venha a mim porque estou preparando um lugar para você.            

Estou preparando um lugar de descanso eterno, mas você me verá todos os             

dias. 

Eis que Eu Sou o Senhor de toda a carne. Existe algo muito difícil para               

mim? Veja neste dia, Eu unjo sua cabeça com cura. Eu falo minhas palavras              

sobre você, sobre sua mente. Mas o inimigo te assaltou por muito tempo até              

agora. Nem tudo está perdido como você pensa, mas Eu digo, fique de lado,              

porque passo minha raiva sobre aqueles que precisam da espada, para           

acusá-los de transgressão. 

Não tema. Não tema. Pois meus anjos foram ordenados a seu respeito            

para cuidar de você. O que está sendo escrito! O que está sendo             

proclamado! está acontecendo. 

Minha palavra é verdadeira. E todos verão minha obra do céu. Alguns            

para a salvação, porque Eu Sou misericordioso. Para alguns, a destruição,           

embora Eu lhes dei tempo para se arrepender.  

Chegou a hora, está aqui. Chegou a décima primeira hora e oh!            

quantos serão pegos desprevenidos. 

Pois virei como ladrão durante a noite. Eis, meus amados filhos, que            

virão muitas maravilhas se realizarem. E todos ficarão surpresos. Pois o que            

parece impossível para o homem, não é para Deus. Com Deus tudo é             

possível.  

Eis que eu sou Jesus. Eu sou quem eu sou. 
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