Casa Templária, 27 de novembro de 2011.

Feliz domingo!
Vão a Belém, pastores; vão a Belém,
pequenos, pois nasceu o rei dos anjinhos!

Amada Tiberíades, amada Belém, vocês viram nascer o rei dos anjinhos! Diz a
lenda que, quando nasceu o menino Jesus,
havia apenas uma vela acesa em na sua
manjedoura. Mas nem era preciso mais que
isso, pois, quando ele nasceu, veio ao mundo a Luz Divina. Para que era
preciso mais velas? E essa Luz Divina é a que ele nos deu e a que levamos dentro de nós. Hoje é domingo, que é sempre um dia especial. Ajudem-na, fortaleçam-na com a fé, façam com que ela fique ainda maior e
sempre vão ter uma recompensa do Universo.
Falei com os anjos e pedi: “Anjo da Guarda, doce companhia, não
me desampare nem de noite, nem de dia”. Por que não confiamos em você, Anjo da Guarda, se está sempre conosco, se chega no momento do
nascimento e nos acompanha até o último dia?
Animem-se minhas sementes! Se o Anjo da Guarda nos dá todo o
seu amor e nos dá provas de sua existência junto da nossa, por que não
abrimos sempre o nosso coração? Primeiro,
para amarmos a nós mesmos e para amarmos
todos os seres vivos que nos cercam, começando pelos nossos entes queridos. ‘Amizade’
começa com A, assim como ‘Amor’. Minha
alma está amando todas as minhas sementes
que se lembram sempre que têm que abrir
esse coração, pois o que fazem hoje, já não
precisarão fazer amanhã.
Todos os dias, ao despertar, sorriam, pois seu Anjo da Guarda está
ao seu lado! Podem pedir ajuda e tudo o que desejarem e esse Anjo lhes
concederá. Ele nos ajuda a abrir os olhos quando cometemos erros. É evi1

dente! Cada erro tem sua causa e seu efeito, mas também de cada erro aprendemos uma lição. E, com o tempo, isso fica gravado dentro de nós e
vai formando aquele livro da sabedoria. Façamos todo o possível para não
cometermos o mesmo erro. Temos tão presente nosso ego e nossa prepotência que isso muitas vezes nos cega e só conseguimos ver nosso umbigo.
Prestem atenção, minhas sementes, o maior é a alma. É a alma! A
alma vem antes do umbigo. Cada obra generosa que vocês fazem, cada
gesto de amor, de ternura e de doçura ficará gravado na memória universal. Ou seja, o que se leva é a alma e não vai ser mais necessário voltar,
pois tudo o que fizerem hoje, não terão que fazer amanhã.
Hoje, especialmente, sinto um
dia muito feliz. Aqui na montanha, o
sol está queimando tão forte que os animais saíram novamente para os
campos. Diante da porta estão alguns
veados que pastam tranquilamente.
Também foram buscar cogumelos e
colher frutos silvestres. Que maravilha! Meu coração se enche de amor e eu compartilho isso com vocês.
Minha grande e especial amiga que está ministrando um curso. Claro que também sinto saudades de você! Claro que também te mando todo o
meu amor! Assim como para todas as pessoas que estão ao teu lado. Trata-se de um amor infinito, cheio de paz e harmonia porque esse amor é o
que nos guia em nossa missão e no caminho que nos levará à Luz Eterna.
Ânimo a todas as almas que se sentem frustradas ou que sentem dor
ou pesar! Respirem fundo e lembrem-se mil vezes de que depois da tristeza
sempre vem a alegria. Que depois da chuva purificadora sempre sai o sol.
Felizes de vocês, Sementes, que
em Curitiba estão recebendo um curso
muito especial, que se iluminem essas
almas e essa vontade e alegria de viver,
de avançar e de ajudar os outros.
Aleluia, Aleluia, Aleluia! Bendito
seja o Mestre que sempre nos abre o
2

coração com sua mão divina e que nos liberta todos os dias dos ciúmes,
das invejas, da prepotência para nos encher de humildade, para nos encher de generosidade e, acima de tudo, de alegria.
Vamos nos livrar de nossa preguiça! Pois a preguiça só nos leva
para a ignorância e para a indiferença. Vamos nos livrar dessa preguiça
e encher nosso coração de coragem, de força!
Sejamos aquele lutador invencível que, com a lança em sua mão, já
venceu todas as batalhas. Mas nós, minhas queridas sementes, não carregamos a lança, mas a Fé, a Esperança e uma Varinha Mágica que nos
dará o poder de realizar todos os nossos desejos.
Demos mais força à chama que levamos dentro de nós, para que
vença sempre a escuridão. Que nos ajude a ver com clareza no momento
de tomar decisões e encontrar o que necessitamos. Muita saúde, um bom
trabalho, que o façamos sempre com alegria e assim venceremos todos os
obstáculos. Para que queremos mais?
Minha princesa Carmen Melis, sei que você é uma lutadora nata e
que vencerá mais uma vez, e estou te esperando para ir novamente para a
Terra Santa.
Minha grande a amada Miriam, você já está a caminho com a mala
pronta. Há muitas surpresas que estão te esperando e a maior de todas é
o novo Curso do Universo. Prepare bem os sapatos porque vai ter que
andar muito.
Como eu amo vocês, como eu adoro vocês, minhas sementes! Vocês
são a minha alegria e a minha vida. Cada vez que vocês avançam, o Universo me ajuda, e cada vez que eu lhes dou mais um empurrãozinho, o
universo todo está conosco. Vamos em frente mais depressa. Há tantas
almas esperando por essa alegria...
Feliz domingo! Bem logo eu os prepararei para o Eclipse Lunar, que já mencionei para vocês. Haverá acontecimentos bem
felizes e grandes novidades. Preparem-se
desde já para fazerem aqueles desejos e para receberem esses acontecimentos.
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Feliz domingo! E que o Anjo da Guarda sempre, sempre esteja com
vocês, mas para que vocês saibam escutá-lo, basta que abram o coração,
nada mais.

Peço que se dêem as mãos todos juntos e com essas mãos bem apertadas se lembrem daquela Aliança que Deus fez com os homens. Um por
todos e todos por Um!

Feliz domingo, minhas queridas sementes!
Com todo o meu amor!
La Jardinera.

A Virgem Maria lhes manda do céu
pétalas de rosas, de jasmim, de flores.
Recebam isso como um presente único
e guardem para sempre a lembrança de
seu perfume. Aí está a essência, e a essência está em seu coração.
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