Tiberíades, 26 de outubro de 2011.

Deus falou a Abraão e lhe disse:
"Gerarás tantos filhos que tua geração terá tanta descendência quantas estrelas há no céu".

Abraão, um humilde pastor, tinha apenas um tesouro: buscar e obedecer a Deus. Por
que buscar a Deus? Por que, em sua família síria, acreditavam em muitos deuses pagãos, e ele,
insatisfeito, quis buscar o Verdadeiro Deus. Por isso abandonou pai, mãe e pátria e foi em busca do que sua alma necessitava e para acalmar sua ansiedade, pois, mesmo saber o quê, sentia
que lhe faltava ‘algo’; e esse ‘algo’ estava no deserto onde Deus lhe deu a ordem e ele obedeceu, com uma Aliança que hoje ainda se pratica.

Estamos na Terra onde nasceu o Filho de Deus. Que palavras poderiam descrever a imagem de Tiberíades, a Terra Santa? Não há! Não existem! É preciso vir e viver. E aqui estão
as nações. As mesmas palavras que Deus transmitiu a Abraão, hoje em dia se cumprem. Estou
diante das sementes dos países, de 12 países reunidos pela mesma causa: a FÉ. A Fé que move
montanhas. Brasil, Itália, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Colômbia, Venezuela, Honduras, México, França, Sardenha. Que maravilha: as doze tribos de Israel! Cumpriu-se, como o
Criador havia dito. E aqui estamos contemplando mais uma vez a cidade onde nasceu a humanidade e nossos primeiros pais. Com um grande coração e com grande alegria, nos dispusemos
a vir visitar esses locais sagrados.

Vamos pedir pela Paz do Mundo!
Vamos implorar perdão para a humanidade e para todas as famílias que a integram!
Vamos pedir que mude a consciência dos grandes dirigentes de nossa Mãe Terra para que não
a exterminem e para que os seres humanos não se transformem em robôs!
Leiam várias vezes a mensagem acima e reflitam. Não viemos como turistas, viemos
com a consciência. E “não esperamos que chegue o fim do mundo”. Isso não acontecerá! Abram os olhos, minhas sementes, abram bem os olhos. Isso só mudará se vocês acreditarem e
essa mudança só vai poder ser feita vindo para pedir e implorar de joelhos por vocês mesmos.
Cruzamos os braços quando vemos nossos filhos caindo pelo caminho. Por que não os
ajudamos a fazer uma viagem? Nesta há um pai lindo e exemplar que conduz sua filha a seguir
os passos de Jesus, nosso Mestre, o Único. Então eu gostaria muito que no próximo ano houvesse um curso só para pais e filhos. Seria algo extraordinário para a consciência. Chamem os
jovens, transmitam o Ensinamento. Ele é a chave da mudança de consciência. E eu continuarei
lembrando a vocês, pois o esquecimento e a indiferença nos acompanham dia a dia.
Já lhes disse para sacudirem as pulgas, talvez não tenham me compreendido. Vocês não
têm pulgas; são os seres mais bonitos da Terra. Precisam apenas sacudir a preguiça e a indiferença porque assim verão que nem o ciúme, nem a invejam, nem o poder lhes causarão dor.
Vocês se darão conta de que, vindo à Terra Santa, terão e possuirão tudo!
Queridas sementes, vamos compartilhar o alimento de hoje: um punhadinho de azeitonas, um de tâmaras, um pedaço de pão com azeite de oliva e tajine, que é o prato que Jesus
compartilhava com seus apóstolos. É um purê de grão-de-bico. Delicioso! Encheremos um copo de água e isso nos lembrará das tantas vezes que Jesus molhava as mãos e os pés e lavava
seu rosto no Tiberíades.

Bendito sejas, Jesus! Pois hoje as nações beberão dessa água!
Estamos ainda no ano da doçura, no ano das provações. Por que muitos de vocês quiseram vir, mas não puderam? Mantenham a esperança porque, em maio de 2012, voltaremos. É
também o ano da vitória porque avançamos um dia que, para a eternidade, corresponde a 100
anos!
Deem passos de gigante, porque é isso mesmo que vocês são! Continuem cultivando
esse coração de criança porque a pureza de seu coração é o estojo de ouro onde se guarda o
amor!
Alegria, Alegria, Alegria!

Com todo o meu amor!

La Jardinera

