10 de fevereiro de 3013.
Meus amados amigos e sementes da Sardenha,
Meus amados amigos e sementes da Itália.

Estamos todos unidos no dia mais feliz de nossa querida irmãzinha Carmen Melis.
Não chorem, pois Carmen já está na Luz. Ela se preparou todos esses anos para esta viagem que todos teremos que fazer quanto chegar o momento.
Hoje é o momento de Carmen Melis. Jesus veio para ela e a levou em seus braços.
A Virgem a cobre com seu manto de estrelas. Os Anjos lhe ofereceram o arco-íris e o Universo vai recebê-la.
Carmen, lutadora incansável, fiel, soldado de Cristo com sua fidelidade, honra e
lealdade, sempre ajudando aos outros, sempre otimista e sempre lutando contra seu pior
inimigo: a doença. Ela provou que nada é impossível. Viajou pelo mundo e foi sempre muito amada e (?). Sempre foi o Templário, peregrino que encheu a Casa Templária. Sempre
impulsionou a Sardenha para os cursos e para a Casa de Deus. Só deixou uma tristeza:
que ninguém dará continuidade ao seu trabalho na Sardenha. Ela tentou e lutou.
Não chorem, pois ela está feliz. Aceitar é compreender melhor quando chega o
momento de deixar este corpo. Chegou a hora de começar uma Nova Vida.
“Simone, meu amor, você sempre foi meus olhos, desejo que você desperte para a
vida e lute e lembre-se de mim cheia de vida.
Luca, meu filhinho, a mamãe está feliz e ficará ainda mais perto de você. Apesar
de você não me ver, vai sentir minha presença. Continue estudando.

Franco, meu fiel companheiro, obrigada por sua presença permanente.
Tonino, apanhe o bastão de comando, procure aliados e dê continuidade a essa
cruzada, como quando iam a Jerusalém. Continue a lutar por esse caminho de
Luz.
Minha querida e leal irmã, Rita. Obrigada, mil vezes obrigada por sua atenção e
por ter me dado a mão até o último instante. Sou feliz. Lute como eu lutei e encontrará a verdade. Você a tem dentro de você, mas não a vê.
Sardenha, minha amada Sardenha, como eu te amei, mas hoje é a Virgem que me
deu a mão e eu me vou com ela. Nós nos veremos, terão mais notícias minhas.
Itália, juntem-se à Sardenha, façam um esforço conjunto para se tornarem invencíveis. Derrubem os obstáculos humanos. Todos sabemos que amamos a Itália e é
preciso estamos juntos para salvarmos nossas almas, para encontrarmos novamente a Luz! Um por todos e todos por um!”
Minhas sementes, acendam uma velinha, representando uma estrela, para iluminar
o caminho de Carmen para a Luz.
Apesar de estar em meu Retiro - a mais de 10 mil quilômetros de distância - meu
coração está com vocês. Se estivesse mais perto, estaria com vocês.

Com todo o meu amor!

La Jardinera

