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082 - O Tour do Planetário do Senhor

Recebido no domingo, 25 de agosto de 2013

(anteriormente conhecido como Céu 9)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um lindo dia. Obrigado por sua provisão divina. Obrigado
por Seu amor extremo por mim. Você é meu maravilhoso Senhor e Rei,
Aquele que responde aos meus clamores de maneiras que eu nunca pensei
ser possível. Senhor, preciso da ajuda divina dos recursos celestiais.

Jesus: “Erin, sobe.”

Tenho cerca de 25 anos. Jesus me cumprimenta bem no Portal. Eu
corro direto para os braços dele.

Eu: “Oh, Senhor, eu te amo muito. Você me deu muitas promessas e
favores. Como posso pedir mais? ”

Jesus: “Erin, quero que venha como está em todas as coisas. Não atrase.
Você pode fazer isso?"

Eu: “Sim, Senhor, eu vou.”

Jesus: “Agora, venha comigo”.

Ele aperta minha mão e estamos na base da trilha de caminhada que
leva ao mirante na minha casa na montanha. Ele segura minha mão e me
leva até o pequeno riacho à nossa direita. O som é tão bonito. Existem
lindas flores, árvores e pedras ao redor. Vejo uma pequena ponte que leva a
outra trilha preparada.

A copa das árvores é densa nesta área e, quando a luz do sol se move
através das árvores, e por desígnio celestial, todas as flores são iluminadas
por esses raios de sol. Embora estejamos no Céu e não haja mais
necessidade de cura, havia cura nesses feixes.

Eu: “Senhor, esta é minha propriedade?”

Jesus: “Sim. Não é lindo?”

Minhas lágrimas brotam de meus olhos e finalmente chegam às
minhas bochechas.
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Eu: “Sim, Senhor, isso está além de incrível. Na verdade, sou rico aqui para
ter tudo isso.”

Jesus: “Como as pedras do leito dos rios, a beleza aqui está exposta. Não
está escondido no subsolo. Haverá coisas para descobrir aqui, mas é a céu
aberto; Não oculto. Lembre se, na Terra, de ver pontos turísticos como esse,
é raro e uma atração turística. Aqui, tanta beleza está em toda parte, mas
sempre surpreendente, então você nunca fica entediado.”

Ele não para no riacho, mas me leva para a área do mirante. Há uma
bela praia lá. Bem ao longe está a Cidade Dourada. É tão grande que parece
perto, mas está a vários milhares de quilômetros de distância; é
verdadeiramente incrível. Em vez de me sentar no banco, Ele me leva ao
redor desta área. É como uma varanda bem cuidada.

Ele me vira para a direita e vejo este incrível edifício de pedra com um
telhado de cúpula de vidro. O telhado se separa e se abre. Há uma escada
que circula em torno dela e outra área circular com uma porta. É
impressionante de se olhar verdadeiramente deslumbrante.

Eu: “Senhor, isto parece um observatório ou planetário. É lindo!"

Jesus: “Que surpresa! Erin, venha. "

Eu: “Senhor, estou impressionado com tudo isso.”

Jesus: “Eu sei. É difícil entender agora, mas…

”Ele se virou e me deu um grande sorriso. “… Você é a filha do rei.
Você está recebendo o mesmo tratamento aqui que receberia na Terra.

“No entanto, a diferença aqui é que é perfeito e nunca há uma ameaça
de seus inimigos para tirá-lo disso. Sem credores ligando para pesar sobre
você. Este é 100% seu e Me alegra em lhe conceder esses pequenos
prazeres. Erin, agora alcança."

Eu estava rindo. Ele estava tão animado em me trazer aqui. Jesus
estava animado para me mostrar Seu presente para mim. Estou chorando
enquanto escrevo isso. Ele me leva até a base deste prédio.

Jesus: “Erin, você se lembra o quanto você amava as estrelas e a música
quando criança?”

Imediatamente, fui a uma memória do Planetário da Califórnia. Eu não
conseguia lembrar exatamente onde estava, mas era incrível.

Eu: “Vagamente, Senhor. Acabei de lembrar que adorei. Foi lindo e um
pouco assustador às vezes, mas realmente incrível.”

2



Nota sobre o seguinte desenho: Desenhei uma representação do
Planetário da melhor maneira que pude. Foi bonito; redondo, com uma
escada circular, corrimãos de bronze, pilares romanos em toda a extensão,
lindo teto de cristal com dois tipos de telescópios.

Desenho do Planetário

Tradução: Like Telescopes: Como telescópio; Ceiling Crystal Glass: Teto de Cristal; Bronze: bronze

Jesus: “Isso é diferente. Isso é algo que você realmente vai gostar. ”

Ele me acompanhou até as escadas deste belo edifício de pedra. Não
parecia antigo. Era um edifício moderno perfeito. A pedra era como calcário
cinza, mas com um tom azulado. As grades são de mármore azul profundo e
cinza polido e os postes são de bronze. O vidro era um belo cristal 'Riedel'
lapidado.

Ele abriu a porta e, por dentro, era tão incrível. As paredes internas
tinham água escorrendo por elas. A água atingiu algo parecido com metal.
Havia esses assentos incríveis totalmente reclinados: como camas, mas
ajustáveis.

Havia uma tela em 360 graus em todo o interior do edifício. Ele fez
sinal para que eu me sentasse e eu o fiz. Ele acenou com a mão e, de
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repente, eu estava me movendo pelos campos como se estivesse em uma
nave flutuante.

Eu podia ver meus lados e minha cadeira girou enquanto eu pensava
em como a tela parecia atrás de mim. Atrás de mim, eu podia ver a cena
como se realmente estivesse atrás de mim. Foi fascinante. Ele acenou com a
mão novamente e eu pude ouvir música.

A música era tão cristalina. Era composto de algumas das minhas
partes favoritas de músicas diferentes, mas não as partes que me deixavam
triste porque a música estava quase acabando. Eu poderia acenar minha
mão e estar em qualquer lugar, mas apenas relaxar e estar com meus
amigos.

Jesus: “O que você acha?”

Eu: “Oh, Senhor, não fazia ideia que gostaríamos de coisas como esta aqui.
Pensei que você apenas acenaria com a mão aqui e estaria onde está me
mostrando. Estou surpreso e muito emocionado. Senhor, como estamos
aqui, também sinto cheiros diferentes. ”

Jesus: “Sim, é uma experiência completa e além de qualquer coisa na Terra.
Agora, há mais. ”

Ele acenou com a mão novamente e, em um dossel incrível sobre
essas poltronas reclináveis, estavam as estrelas. A área superior era um
planetário.

Eu: “Senhor, isso é ao vivo ou um filme?”

Jesus: “Ambos. A imagem é projetada ao vivo mesmo quando o sol brilha.
Os telescópios vão além do sol. Além disso, você tem outro recurso onde
pode jogar. ”

Eu: “Gosta de videogames?”

Jesus: “Sim. No entanto, acredito que você estará muito ocupado
explorando. Você e seus amigos vão se divertir muito aqui. É mais ou menos
como a sua versão do Google Earth. Você poderá explorar o céu e as
estrelas aqui. Então, se você vir um lugar que gostaria de ir, pode chegar lá
em um instante. Ou, em vez disso, você pode ficar aqui, reclinar-se e ouvir
música.”

Eu: Eu estava rindo. “Senhor, já que este é o paraíso, não poderíamos estar
em qualquer lugar em um instante? Eu não poderia simplesmente pensar e
explorar o paraíso daqui?”
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Jesus: "Sim, mas aqui, você pode fazer isso com privacidade, se quiser.
Também há privacidade como você deseja em qualquer lugar no céu, mas
aqui, isso será desfrutado. É Meu presente para você por permanecer fiel."

Eu: “Senhor, isso é realmente incrível e uma grande bênção. Obrigado."

Ele começa a me levar de volta para a porta. Em vez disso, Ele aperta
minha mão e estamos de volta a esta bela área panorâmica ao redor do
Planetário. Quando caminhávamos para o oeste, pude ver montanhas e
vales distantes. Lá, à esquerda e à nossa frente, havia um lago na montanha
com uma casa de lago.

Eu: “Por que sou tão abençoada por ter tudo isso? O que eu fiz para ter
tanto favor de você? Não me sinto digno, Senhor, de tudo isso. Eu não fiz
nada para merecer isso. Certamente não salvei milhões, ou mesmo centenas
de almas, se esta for a Sua medida. Por que, Senhor? Você poderia ter
cometido um erro?"

Jesus: Ele estava rindo. “Não Erin, eu não cometi um erro. Outros no céu
têm igualmente tanto. Isso foi feito sob medida para você como um
presente. Outros terão coisas sob medida para eles. As coisas também
podem mudar. Você pode até querer remodelar.”

Eu: O pensamento de repente me horrorizou. “Oh, Senhor, não. Eu não
posso ter essa dor de cabeça.”

Jesus: Ele estava rindo.

“Erin, as coisas não são as mesmas aqui. Não há necessidade de se
preocupar com isso aqui.”

Eu: “Isso é mais do que eu poderia pedir e muito mais do que eu preciso.”

Jesus: “Há uma razão para te mostrar tudo isto. Você sabe por quê?"

Eu: “Não, Senhor, não tenho ideia.”

Jesus: “Aqui, Erin, peguei as coisas que você desejava e aperfeiçoei. Peguei
pequenos pensamentos, cheiros, músicas e memórias e te dei de presente.
Peguei todos os seus sonhos e coisas que você nunca percebeu que queria e
criei este lugar para você. Aqui, no Céu, seus desejos são atendidos e até
aqueles que você não sabia que queria. Agora, por que eu mostrei isso a
você neste momento específico?”

Eu: “Não tenho certeza, Senhor. Este Planetário, Auditório, 'Visualarium' e
'Smellatorium' é além de extravagante e muito mais do que eu poderia pedir
ou mesmo desejar. É a estrutura de jogo definitiva.”
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Jesus: “Exatamente! Agora você entende. Erin, se eu concedi tudo isso aqui
e você reside aqui na eternidade, então por que é tão difícil para você pedir
o que você precisa na Terra?"

Eu: “Senhor, porque aqui, até as minhas necessidades parecem decadentes
às vezes. Eu me sinto mal pedindo enquanto os outros sofrem.”

Jesus: “Portanto, este é um pensamento verdadeiramente pobre. Você
perdeu a fé antes mesmo de orar. Erin, sério, por que você faria isso? Você
sabe melhor."

Eu: “Senhor, obviamente Vês coisas em mim que eu não vejo. Eu não posso
ser um 'nomeie e reivindique' um seguidor de Você. Isso simplesmente
parece errado.”

Jesus: “Eu entendo isso, mas este é um princípio que tem raízes celestiais.
O inimigo pegou isso e fez os crentes cristãos parecerem pagãos famintos
por dinheiro. Mesmo assim, alguns são, mas não necessariamente moram
em lugares celestiais e andam Comigo.

“Agora, eu não estou falando sobre você pedir um 'Leer Jet', Erin. Você está
pedindo a remoção de entulhos, provisão, amor, alegria, paz e felicidade. Já
não lhe mostrei uma parte disso? Eu acredito que sim."

Eu: “Senhor, estou tentando não ficar magoado e decepcionado aqui.”

Jesus: “Oh, então peça ajuda para a sua fé. Não te mostrei tudo isso para
balançar uma cenoura. Você já anseia por seu Lar aqui. Eu te mostrei
extravagante para que você se lembre de Quem eu sou. Meu amor é
extravagante e real. Erin, pergunte. Peça até metade do Reino e ele será
seu. Agora pergunte.”

Eu: “Ok, aqui vai:

“Senhor, preciso de Ti para remover sobrenaturalmente o meu maior
obstáculo. Por favor, Senhor, faça isso imediatamente. Conceda-nos
descanso sobrenatural de meus inimigos.

“Por favor, providencie para nós de forma sobrenatural. Vamos precisar
de meios, mas eu gostaria de pagar nossas dívidas e muito mais. Deixe-me
trazer algumas de nossas provisões do Céu até aqui. Eu gostaria de pelo
menos uma daquelas pedras do leito do rio.

“Senhor, faça meu corpo ficar saudável novamente. Rejuvenesce
minha pele para que fique jovem novamente.

“Conceda-nos um lar que será perfeito enquanto esperamos por Você,
onde você será meu senhorio e eu posso dormir em segurança sabendo que
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Você me manterá seguro. Conceda-nos um lar de harmonia, risos e alegria.
Conceda alegria que desafia a lógica.

“Cure meus meninos de suas aflições. Conceda cura sobrenatural a
todos os nossos filhos para que nenhum seja prejudicado pelo inimigo.

“Só consigo pensar nisso...”

Jesus: “Você está orando por isso?”

Eu: “Senhor, pela fé, como o soldado romano, confio que agora ouviste os
meus pedidos e os atenderás. Vou colocá-los diante de Você todos os dias
até que Você responda, mas eu sei que Você fará isso.”

Jesus: “Erin, essa fé é boa. Agora, em seu sonho na noite passada, o que se
destacou?"

Eu: “Fiquei ouvindo por 21 dias. Eu estava me preparando para algo neste
sonho. Eu estava me preparando.”

Jesus: “21 dias é interessante. Vamos ficar de olho nisso.”

Eu: “Senhor, não tenho ideia do que farás ou como. Devo acreditar porque,
sem Você, não tenho a menor ideia de como Você fará isso.”

Jesus: “Erin, olhe para trás, para os últimos anos. Eu respondi suas
orações? ” Eu: “Não, nem todos”.

Jesus: “À luz do agora e de onde você veio, você pode ver agora os
benefícios do que fiz por você?”

Eu: “Sim, exceto que ainda perdi tudo no processo. Isso me prejudicou
muito. Eu não acredito que isso fosse necessário.”

Jesus: “Quando você finalmente olhar para trás e representar todos os
cenários em sua cabeça, como poderia ter sido etc., acredito que você
descobrirá que isso era divino e bom. Você também ajudou outros,
numerosos demais para dizer agora, mas saiba que seu sofrimento foi
valioso para muitos.

“Por favor, tente não olhar para trás. Veja o que estou fazendo agora,
pois estou prestes a fazer algo em seus dias que você nem acreditaria,
mesmo que lhe dissessem. Erin, para você aqui no Céu, fui extravagante e
dei a você os desejos do seu coração.

“Aquela Escritura era destinada apenas ao Céu? Não, também era para
a Terra. Fiz promessas a você que pretendo cumprir. Mal posso esperar pelo
dia em que você ficará totalmente pasmo.

“Em vez de esperar que a 'bomba caia', aprenda a lição de fé com seus
amigos aqui. Você me viu responder às suas orações pelos outros. Agora,
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permita-me responder a sua. Você não fez tudo que eu pedi ou coloquei em
seu coração? ”

Eu: “Não, Senhor.”

Jesus: “Por favor, siga Minhas instruções para que eu saiba, quando eu
mandar uma porta aberta, você vai passar por ela, ok? Deixe-me repetir
isso: se eu apresentar a porta aberta e pedir que você passe por ela,
caminhe, ok?”

Eu: “Sim."

Jesus: “Acredite que eu te amo. Acredite que trouxe seus amigos. Você
sabe onde reside. Veja, eu fiz uma coisa nova aqui e é boa. Isso é bom. Até
mesmo seus filhos serão abençoados além da medida por sua causa. Outros
na Terra ficarão parados e surpresos.

“Erin, corra atrás do bom. Encontre alegria. Ele está bem na sua
frente. Coloque sua confiança na grande sabedoria dos amigos que enviei
nesta temporada. Nos outros você não pode confiar, mas você pode escolher
confiar em seus amigos que eu enviei. Eles podem confiar em você?"

Eu: “É claro."

Jesus: “Erin, eu não te coloquei aqui para cair. Esta não é uma prova e
outra decepção, mas uma vitória e um novo começo. Você ainda vai cuidar
de mim. Você encontrará alegria. Espere até ver o que vou fazer. Não vai
acontecer como você espera, mas será bastante notável.”

Eu: “Eu te amo, Senhor. Obrigado por meus filhos e meus amigos. Sou
abençoado por fazer parte de suas vidas. Mal posso esperar para ver o que
você fará. Eu sei que Você me ama e não orei por minha lista. Agora eu sou.
Por favor, faça tudo que eu peço e muito mais. Eu te amo."

Jesus: “Eu também te amo”.

O sonho acabou.

Escrituras:

1 Coríntios 2:9: Isso é o que as Escrituras querem dizer quando dizem:
“Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nenhuma mente imaginou o que
Deus preparou para aqueles que O amam”.

Jó 14:2: “Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu
teria vos dito. Vou preparar um lugar para você.”
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Jó 14:13-15: “E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o
Pai seja glorificado no Filho. Se você perguntar qualquer coisa em meu
nome, eu o farei. Se você me ama, guarde meus mandamentos.”

Apocalipse 2:7: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Àquele que vencer concederei comer da árvore da vida, que está no paraíso
de Deus ”.

Lucas 23:43: “E disse-lhe: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no
paraíso. '”

Definição de Paraíso: 1. O céu como a morada final dos justos.
Cristandade; a morada de almas justas após a morte; Céu. sinônimos: Céu,
o reino dos céus, o reino dos céus, o Jardim do Éden.

1 Crônicas 4:9-10: “Jabez era mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe
chamava-lhe o nome de Jabez, dizendo: 'Porque o dei à luz em dores.' Jabez
clamou ao Deus de Israel, dizendo: 'Oxalá me abençoes e amplies o meu
território, para que a tua mão esteja comigo e me proteja do mal, para que
eu não cause dor.' Então Deus concedeu a ele o que ele pediu. ”

Minha Oração: Senhor, obrigado pelas bênçãos daquilo que o Senhor me
concedeu. Estou muito honrado por Você passar tanto tempo comigo para
nos mostrar nosso futuro lugar. Obrigado por ser um estrangeiro aqui e por
realmente pertencer ao céu. Pois prefiro ser um cidadão do Paraíso perto do
Teu Trono do que uma pessoa rica aqui na Terra, longe da Tua presença.

Senhor, Você é o doador de boas dádivas. Que nunca me esqueças de
tudo o que fizeste por mim, pois sei que um dia no céu, nas tuas cortes, é
melhor do que mil noutros locais. Quem sou eu, e quem são meus amigos,
para que Tu, o Deus de todas as coisas, nos ame tanto? Sempre fico
admirado com suas grandes obras.

Obrigado por me chamar de amigo. Mais do que qualquer outra coisa,
esta é uma honra além de qualquer conquista aqui. Ser chamado de Seu
amigo é a melhor coisa que eu poderia imaginar. Senhor, venho
ousadamente diante de Ti em meus sonhos e visões para interceder por
outros no Trono da Graça.

Você me fez perceber que nunca vim a Você em meu nome porque
deixei isso para os outros. Quando oro no Espírito, presumo que devo orar
apenas pelos outros ou pelas minhas situações. Você me mostrou que não
tenho fé para vir como estou; corajosamente diante do Trono da Graça para
mim.

Hoje, farei essa mudança. Perdoe-me por escrever uma versão
diferente de Sua verdade nas Escrituras sobre mim; o que significa que
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pensei que as Palavras são para outros e não se aplicam a mim. Eu sei agora
que orei como um escravo e não como um herdeiro de Seu Trono Celestial;
filha de um rei.

Quem sou eu para negar minha herança como filha do rei e filha de
Deus? Por favor, me perdoe, padre. Por favor, conceda minhas orações e
pedidos. Agora abro as comportas, pois tenho muitas necessidades, como
Você sabe.

Agora vou ficar de vigia e ficar surpreso com a Sua disposição ao
responder aos meus pedidos. Eu te amo, Jesus, mais do que qualquer
pessoa e qualquer coisa.

Bênçãos... Erin

10


