Casa Templária, 06 de novembro de 2011.

Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Retornamos da Terra Santa. Mais uma vez cheios de energia e com
nossos corações reforçados na Fé;
essa Fé que move montanhas, essa Fé que nos ajuda no nosso diaa-dia a superar todos os obstáculos e todos os problemas que temos. Esses problemas são efêmeros. Nenhum deles dura mais que
100 anos, por isso não existem.
Esses problemas podem ser superados; são provações, provações
que devemos aceitar e das quais
sairemos vitoriosos.
Que maravilha que é a Terra Santa! Benditos sejam todos aqueles
que podem e devem ver uma vez em sua vida. É viver perto do “Mestre”,
é viver e sentir os passos, as emanações de sua “Santíssima Mãe”.
Este curso foi extraordinário. Todos os que vieram em busca de
uma resposta a encontraram, e sua alma ficou plena de glória. As nações estavam reunidas: mais de 12 tribos de Levi, muito mais. E cada
uma retornou a seu país tão amado para partilhar e transmitir essa
ALEGRIA, essa abundância e esse
amor tão especial da Terra Santa.
Ânimo, corações! Continuem
abrindo-se para que se encham
cada vez mais dessa Luz Divina de
onde vieram.
Ânimo, corações! E transmitam o que receberam.
Ânimo corações! Não se cansem de ajudar a humanidade.

Cada curso é especial, mas este foi demais. Fomos lá para pedir a
paz e aconteceu um milagre. Um país que está muito delicadamente enfrentando um vizinho foi aceito pela UNESCO. É o trabalho que todos os
alunos e todas aquelas pessoas fazem com a força de seu coração. Os
homens contribuíram, mas nossa força ajudou.
Vamos em frente, corações! Fechem os olhos e retornem todos os
dias para as margens do Tiberíades, como quando se encontravam na
barca, aquela barca em que o Mestre – o único Mestre - subiu tantas
vezes, guiando e acompanhando seus discípulos, seus companheiros,
compartilhando o mesmo pão, os mesmos peixes. Depois de tantos séculos vocês fizeram o mesmo gesto e compartilharam com Ele.

Conservem sempre a alegria para vencer as dúvidas. Estamos nos
aproximando do final deste ano da Doçura, das Provações e das Vitórias
e vocês conseguiram tudo.
Este mês é muito favorável. Vocês terão facilidade no uso da palavra. Facilidade também para negociações. Facilidade para ajustar as
contas de família. Reúnam-se entre vocês. Fazer isso durante todo o
mês de novembro é muito favorável. Se quiserem podem comprar e preparar já a próxima viagem à Terra Santa para o ano que vem. Continuaremos pedindo pela paz do planeta e por ajuda à nossa Mão Terra.

Desejo a todos um feliz domingo, cheio de esperança, de força e de
vontade.
Pensamento, Palavra e Ação.

Com todo o meu amor!

La Jardinera

