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A proteção e bênção de nosso doce
Senhor Jesus, Espírito Santo e Deus o
Pai está conosco, moradores do coração.
Realmente está!
Hoje à noite eu vou compartilhar um
trecho do diário de Ezequiel. Eu ainda
estou trabalhando no pen drive para
obter todas as informações juntas.

Primeiro, eu queria dizer que estamos finalizando a cópia digital do Tethered. Enquanto
revisava, eu encontrei duas faixas que precisavam ser refeitas. Assim, quando a cópia
final estiver pronta, o que deve ser... eu não tenho certeza. Provavelmente na próxima
semana. Quando a cópia digital final estiver pronta e for aprovada, as duas faixas que
vão precisar ser baixadas novamente são "Swift Away", a primeira faixa do primeiro
CD e "A oração de ligação" no 2º CD do Tethered álbum.
Então, eu os regravei esta noite e a versão digital será aprovada amanhã ... e eu
realmente sinto muito por aqueles que já têm aguardado o download do material! Nós
estamos fazendo o possível para torná-los disponíveis a vocês, então não se preocupem.
Tudo estará no site em algum lugar - Carol e eu vamos resolver isso.
Por agora, eu tinha uma mensagem curta do diário de Ezequiel. E há também um sonho
que veio a nós, novamente a partir do mesmo meio em que veio um outro sonho, a
poucos dias atrás, na semana passada. Mais uma vez, um poderoso sonho. Muito
poderoso. E este sonho é de Pam novamente.
Ela começa:
Bom dia Clare. Eu queria compartilhar um sonho que tive esta manhã, cerca de uma
hora atrás. Eu perguntei ao Senhor se Ele queria que eu compartilhasse e eu orei sobre a
Bíblia de promessas para me ajudar a discernir, e cada verso encaixa no sonho, então eu
senti que o Senhor queria que eu o compartilhasse. (É um sonho muito poderoso,
pessoal.)
Eu estava sentada em um restaurante no Dique em frente do Ferry Building em San
Francisco olhando para a ponte da baía e em poucos segundos uma enorme onda veio e
cobriu tudo trazendo cada edifício à vista para baixo, sob a água. Conforme a água
entrava, uma voz atrás de mim me disse que a água estava chegando a 965 km/h. A

água atingiu o restaurante e me puxou para baixo e me levou para o que parecia várias
milhas. Meu pensamento era que o meu tempo na Terra tinha terminado e eu estava
indo a morte. Eu estava com medo no início. Então eu disse ao Senhor que eu confiava
Nele e, em seguida, o meu medo me deixou. Eu, então, me vi de pé em Ocean Beach
perto do Cliff House e a água tinha diminuído. Havia corpos em todos os lugares, mas
ainda muitas pessoas vivas. Eles estavam todos atordoados e vagando como que
ofuscados. Tudo estava uma bagunça enlameada e a terra estava tão desorganizada pela
força da água que era impossível para as pessoas saberem onde elas estavam.
Olhei para a praia e vi o Senhor, o Pai e o Espírito Santo. O Pai e o Espírito Santo
estavam reconfortando o Senhor, pois Ele estava em dor emocional pelo ocorrido. O Pai
estava o guiava e ajudava e mostrando-lhe o que fazer. O Espírito Santo estava presente,
como se estivesse protegendo o Pai e Filho com amor, carinho e proteção. Haviam
vários anjos em torno de que parecia ser áreas designadas especificamente para eles e
cada um tinha suas instruções sobre o que eles foram designados para fazer. Cada anjo
foi a 7 pés de altura ou mais alto. O Senhor se virou e me viu e gritou muito alto para eu
correr o mais rápido que pudesse e falar as pessoas sobre Ele, dizer a oração dos
pecadores com todos e obter o maior número de pessoas salvas que eu pudesse. Ele
disse que é tempo para o arrebatamento! Ele me disse para gritar tão alto quanto eu
puder para trazer as pessoas para Ele. Eu corri e corri em toda parte e falei com todos
quanto eu poderia.
As pessoas estavam tão desesperadas que corriam para mim, para que pudessem ser
salvas e irem no Arrebatamento. Pessoas vieram correndo na casa das centenas
conforme eles ouviam falar de Jesus. Centenas e centenas continuavam chegando a essa
área na praia. A praia estava coberta com tantas pessoas que você não poderia ver o
chão, apenas pessoas. Então eu acordei. Sei que o Senhor vai chegar nas nuvens no
Arrebatamento e Ele não vai tocar o chão, as pessoas vão se levantar e encontrá-Lo no
ar, então eu não sei porque eu vi Pai, Filho e Espírito Santo no chão. Eu tenho certeza
que há uma razão para isso, e deve haver alguma mensagem nisso - mas não tenho
certeza de qual seria. Depois, recebi uma Escritura: "Dai graças ao Senhor e proclame
Sua grandeza. Deixe o mundo inteiro saber o que Ele tem feito.". Salmo 105: 1
Uau! Que sonho! Meu Deus. Pamela está realmente sendo agraciada com sonhos,
pessoal. Eu acredito totalmente que veio do Senhor.
Bem, aqui está um pequeno trecho do diário de Ezequiel agora.
Venha Além comigo para um lugar tranquilo
E assim, Jesus - aqui estou eu, Amado.
O Senhor respondeu: "Eu sei que tem sido difícil para você. Como tem sido para muitos
outros. Mas isso realmente é a calmaria antes da tempestade. E assim, deixe-me ajudálo agora. Todos vocês. Você sabe exatamente o que está vindo, e que essas coisas
estarão todas culminando em rápida sucessão, um seguindo após o outro, e o próximo e
o próximo e o próximo.”
"Mas não é sobre isso que eu queria falar com você hoje. O que eu quero fazer hoje é
trazer-lhe grande e sólida esperança. Nestas últimas semanas antes da minha vinda, eu

quero chamar a sua atenção para trás e longe de tudo: das guerras e rumores de
guerra. Estas coisas devem e continuarão a expandir e se espalhar por todo o mundo.
No entanto, há muito sobre isso a ficarem animados! Quando foi a última vez que você
se deixou realmente se afastar em sua imaginação? Quando foi a última vez que você se
permitiu realmente sonhar?"
Bem, Senhor ... Eu acho ... Eu realmente não me lembro. Há algum tempo.
Ele respondeu: "Parece-me que a nossa última grande aventura foi no fundo do oceano,
onde tudo estava em chamas com as mais belas cores, desde os corais às criaturas
multifacetadas que vivem lá."
Sim, Senhor! Lembro-me que - era tudo tão maravilhoso!
"E você também se lembra da grande concha que literalmente atravessou? Abrindo-se
em um outro mundo?"
Uau! Eu me lembro disso, Você compartilhou isso comigo. Isso foi incrível. Era o
mundo de uma criança. Tudo. Haviam crianças em todos os lugares e foi simplesmente
perfeito para as crianças!
Eu me lembro. Lembro-me claramente. Lembro-me também de ficar um pouco
decepcionado quando a aventura terminou. Eu queria ver mais!"
"Você, vai ver, meu precioso. Você vai. Agora, eu quero que você preste muita atenção
para o que estou prestes a lhe dizer. Sim, o fim está próximo. Não para o mundo, mas
para o seu tempo de serviço aqui. Não , eu não vou te dizer exatamente quando. Pois o
tempo e data são reservados somente para o Pai.”
"Eu o tenho incentivado durante anos. Isso é porque eu quero que você e todos os meus
servos, continuem trabalhando. Quero que todos vocês continuem trabalhando com o
olhar no prêmio de sua soberana vocação em Mim. Ao orar, e refletir e discutir estas
coisas o vento refrescante de meu espírito vai agitar os dons da fé e da esperança
dentro de você mais uma vez.”
"É difícil ficar cabisbaixo quando você é incentivado. E outra vez, eu envio Meu
Espírito para te refrescar, para que você não perca a esperança. Para que você não
enfraqueça na sua fé. A razão pela qual eu te trouxe até aqui usando sua imaginação e
o sonho de desejo é simplesmente porque eu quero que você seja capaz de olhar para o
futuro e pensar em todas as possibilidades maravilhosas que realmente esperam por
você. Desta forma, você vai realmente estar vivendo em lugares celestiais.”
"Mantenha suas mãos em meu coração e busque a minha face. Veja-me sempre a sua
frente, pois é de onde sua força vem. Assim como vem a minha alegria para a viagem"

