Casa Templária, 8 de novembro de 2011

“Blém, Blém, sinos de Belém,
que os anjos tocam. Que notícias nos trazem?”
Lembranças maravilhosas! Uma verdadeira beleza ouvir os Anjos cantarem! Os Anjos do Ensinamento! Todas as sementes estavam na Gruta dos Pastores cantando essa canção de Natal. Lembrem-se do
momento e verão que alegria isso lhes trará.

Hoje falaremos sobre a beleza, pois o mundo está tranquilo, acabaram de escolher a mulher
mais bela do mundo. Sim, é isso mesmo que vocês leram! A Miss Mundo. É belíssima, tem sua coroa e,
de fato, por seu físico ela merece a coroa. Mas o que será que ela pensa sobre a alma? O que será que
ela pensa do seu anjo da guarda? Boas perguntas...
Há muitas belezas das quais não se falam, mas que existem. Basta saber abrir os olhos e reconhecê-las. Não fiquem pensando que a Servidora não aprecia a beleza. Uiiii! Sim, e muito! No ano de
84, às cinco da manhã, a Servidora estava contemplando o amanhecer do sol nos pés do Himalaia.
Posso lhes dizer que aquilo sim é que é beleza, os raios do sol se refletem sobre o Himalaia e esses
reflexos sobre a neve e o gelo cobrem todas as montanhas de ouro. É um espetáculo único! Todo o
Himalaia coberto de ouro.
Também há outras belezas. No Peru, quando se contemplam aqueles blocos de pedras perfeitamente alinhados e
as belezas de muitas pessoas de idade - anciãos e anciãs com
suas carinhas como se fossem de pergaminho, enrugadinhas,
que beleza!-, contemplam-se a profundidade, o sofrimento
para sobreviver e a história que carregavam em suas costas.

A beleza de contemplar o Monte Sinai que lembranças! é preciso voltar novamente! –, a
beleza de contemplar Tiberíades com suas montanhas. E não me digam que não são uma beleza
todos os abetos e as grandes árvores das montanhas de seu país! Contemplar uma ceiba [eriodendro] – que espetáculo! – As árvores que vocês
têm na América - outra beleza! E quando se vai
ao país da Miss Mundo, a beleza maior é “LA
CHINITA”! Essa sim é que é uma beleza que
guardamos só no coração. Cuidado com a beleza
de que fala a sociedade, que nós também temos, e
que é a seguinte: Concurso de Miss Mundo. Primeiro o corpo, cirurgia plástica, retoques por todos os lados; segundo: cultura geral, estudos e ter um
passado intocável. Também entra a vaidade, o orgulho, as invejas e os ciúmes. É típico de um concurso.
Todas as belezas queriam ser Miss Mundo. Vocês achavam que não existia uma correria pelos ciúmes e
pelo Oscar? Claro que sim! Teria sido um gesto maravilhoso se os dirigentes estivessem reunidos para
construir um hospital, uma escola ou um centro para transmitir o Ensinamento.
O Ensinamento é de uma grandeza sem limites, é um conhecimento dos mais profundos e essa
ferramenta é individual para depois ser compartilhada. No Ensinamento não há Miss Mundo, apenas
o Universo lhe dá outros títulos: Formadora, Multiplicadora, Instrutora ou de estar no Caminho do
Mestre. Esses títulos não contam para nada na sociedade, mas, para o Universo, contam muito.
Minhas sementes, para a Servidora todos vocês são número um em beleza, por seu coração e
por suas mãos. Vocês têm o título concedido apenas por sua consciência e que lhe relembra a satisfação de ter ajudado uma pessoa, uma árvore, uma pedra e também nossos pequenos irmãos, os animais. Quantas vezes Willy vai no colo de sua ama, pois sabe que, com suas mãos, ela o cura, assim
como tantas sementes que têm seus amigos fiéis. A Servidora tem Mimosín e ele sabe muito bem,
quando precisa de energia, começa a se acariciar. É porque necessita dela! Minhas sementes, vocês
precisam apenas querer fazer, pois vocês têm a força, a vontade, a Fé e o desejo de fazê-lo.

Para as sementes que não estiveram na Terra Santa, direi que estivemos no local daqueles
Pastores a quem a boa nova foi anunciada: que o Messias havia nascido! Pusemos-nos a cantar e era
daqueles corações que saía a alegria e transmitia a única beleza, que é o Pai; a única beleza, que é
Deus; e a grande alegria de ser uma faísca da Luz.
Animem-se! Acendam essa chama ainda mais forte, que ela cresça para que outros possam vêla. Não apenas a televisão e os jornais, mas que a veja toda a humanidade e que sinta a beleza interior de vocês.
O ano da Doçura, o ano das Provações e o ano da Vitória.
Por que La Jardinera repete sempre as mesmas palavras? Para lembrar que vocês são únicos,
que vocês têm a força e que podem vencer. Nem as provações os impedirão de avançar, nem a doçura
os enganará, pois sabem que, vencendo-as, alcançarão sua vitória.
Cuidado com o egoísmo! Toda a semente que tem o Ensinamento sabe que tem que transmitilo. Cuidado com a indiferença! A indiferença é a morte. E o que vocês não fizerem hoje, vão fazer
amanhã. Tenho Fé e confio que as sementes encontrarão onde transmiti-lo e cumprirão com Sua Missão.
Felicidades para o grupo de El Salvador que está na Casa Templária! Vocês estão fechando
um ciclo. Que maravilha! E estão dando um passo maior à frente.
Blém, Blém, sinos de Belém…!
Cuidem das crianças e dos adultos e os protejam.
Que vocês tenham um dia feliz, com alegria e muita Soooooooooooorte!

Com todo o meu amor!
La Jardinera

