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11:11 Profecias de Julgamento Duplo 
 

Quando eu comecei a escrever isso, olhei para o relógio e ele dizia             

11:11. Quão apropriado para o que estou compartilhando hoje! O SENHOR           

me mostrou que "11:11" significa "JULGAMENTO DUPLO!" 

Além disso, enquanto escrevo isso, é com grande tristeza e apreensão           

que está sobre mim o ESPÍRITO SANTO! Embora não me tenham sido            

mostradas datas ou prazos, acredito que estamos perto de ver muitas das            

coisas que o Senhor me mostrou se realizar. 

O Senhor, durante anos, chamou esta nação de volta ao          

arrependimento, mas, em vez disso, cuspiu nos Seus caminhos e nas Suas            

verdades encontradas em SUA PALAVRA. Na medida que ELE tira a Sua mão             

de proteção sobre esta terra agora, os julgamentos continuarão a rolar com            

rápida destruição. 

Abaixo estão os julgamentos / profecias que me foram dadas, sobre as            

quais você pode ler mais aqui no meu BLOG: 
 

PROFECIAS QUE ESTÃO SENDO PREENCHIDAS AGORA: 

1) Pragas 

2) Início de um colapso econômico 

3) Começo da fome 

4) Julgamento sobre as igrejas (eles estão sendo desligados) 

5) Cativeiro 

 

PROFECIAS QUE AINDA VIRÃO: 

1) Guerra 

2) Colapso econômico completo 

3) Inflação do hype 

4) Terremotos maciços: falha na Califórnia / New Madrid 

5) Rede elétrica em queda (possível EMP) 

6) Rolando "interrupções" elétricas - falta de energia 
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7) Yellowstone em erupção 

8) Hoover Dam rachaduras 

9) Orville Dam quebra 

10) Terremoto / tsunami em Nova York 

11) Mudança de pólo 

12) Vulcões em erupção 

13) 10 pragas do Egito 

14) 3 dias de escuridão 

15) Grande perseguição na América 

16) Decepção alienígena 

17) Irmão contra irmão (guerra civil) 

18) Bolas de fogo 

19) Tempo acelerando 

20) Falsas maravilhas e sinais 

21) Anticristo/Falso profeta chega 

22) Tsunamis da costa leste e oeste 

23) Nibiru ( Planeta X) 

24) Sem comunicação (telefones celulares desativados) 

25) Asteróides 

26) Clima Extremo 

27) 5G 

28) Zumbis do apocalipse 

29) Tecnologia de espionagem 

30) Não é possível comprar ou vender 

31) O plano de paz 

32) Acampamentos 

33) Radiação 

34) Nephilim/anjos caídos 

 

A América, que já foi uma nação cristã, agora é pior do que as nações               

vizinhas. Seguimos os passos de Israel e Judá e colheremos os mesmos            

julgamentos, como diz Jeremias 15:2: 
1) Morte 

2) Espada (guerra) 

3) Inanição 

4) Cativeiro (perseguição) 

 

Esses julgamentos são muito semelhantes ao que está escrito sobre os           

4 Cavaleiros do Apocalipse em Apocalipse 6. 
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Embora possamos ver muitas dessas coisas acontecerem, devemos        

lembrar que, mesmo nas maiores trevas e males, o SENHOR levanta a barra             

e ilumina Sua luz ainda mais sobre aqueles que anseiam por ELE. 

Esses julgamentos não apenas despertarão a igreja adormecida, mas         

também trarão uma grande colheita de pessoas que clamarão ao Senhor. 

“E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo; pois no             

monte Sião e em Jerusalém haverá libertação, como o Senhor disse, mesmo            

entre os sobreviventes a quem o Senhor chama.” Joel 2:32 

Enquanto me preparava para esta mensagem, ouvi: 

 

“O QUE, ENTÃO, O TIPO DE PESSOA VOCÊ TEM QUE SER ??” 

 

2 Pedro 3:11; 14 responde perfeitamente a essa pergunta: 

“Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser            

em santo trato, e piedade, Por isso, amados, aguardando estas coisas,           

procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz.” 
——————————————————————————————- 

DUAS ESCRITURAS DE JULGAMENTO: 

“Essas duplas calamidades chegaram sobre você - quem pode         

confortá-lo? - ruína e destruição, fome e espada - quem pode consolá-lo?”            

Isaías 51:19 

“Eu os retribuirei em dobro por suas iniquidades e seus pecados,           

porque eles contaminaram minha terra com as formas inanimadas de suas           

imagens vis e encheram minha herança com seus ídolos detestáveis.”          

Jeremias 16:18 

“Retribui a ela como ela deu; pagá-la de volta em dobro pelo que ela              

fez. Despeje uma porção dupla do seu copo”. 

Apocalipse 18:6 
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