MENSAGEM NO DIA DAS MÃES – Turma Quevedo
10 de maio de 2020

Neste dia singular em que festejamos nossas mães, protegendo nossas vidas, em casa, é um
convite para descobrir a natureza, para descobrir o outro e a si mesmo, contemplando as
grandes transformações internas e externas.
A natureza, por fim, tira férias e respira, recompõe-se das agressões do homem, volta ao seu
resplendor em pouco tempo; tudo logo será diferente, caminhando para uma nova ordem.
Contemplando a natureza, de nossa janela, olhamos as estrelas brilhando no céu, quanta
beleza e que formidável sinfonia de movimentos sincronizados!
Escutamos o farfalhar da vegetação, admiramos uma borboleta multicolorida que voa entre
as flores, passarinhos chilreando entre os galhos que bailam ao sabor de uma brisa
refrescante...
Vemos a espuma das ondas quebrando na areia, escutamos o som do ribombar das ondas, um
ou outro navio entrando e saindo da barra... Um veleiro com as velas infladas corta as águas
fagueiro...
Contemplando nossa casa, percebemos os quadros nas paredes, a arte das jarras e dos móveis,
as cores das paredes, os desenhos nos tapetes ...
São momentos de conviver mais com os nossos amores, de arrumar os armários e ver que de
muitas coisas não precisamos, de perceber o quanto demos mais importância ao TER do que
ao SER, oportunidade para uma verdadeira transformação, reflexão e transmutação.
Detalhes que agora percebemos e antes não tínhamos tempo de fazê-lo.
Ainda em casa, contemplando nossos queridos amores, mães de nossos filhos, percebemos
no brilho de seus olhos, um caleidoscópio de vivências...
Tempos de namoro, casamento, o primeiro filho, dádiva divina da criação; aprendendo a
cuidá-los, descobrindo novas habilidades... Surgem os irmãos e, agora, mais experientes,
percebemos que cada um é um ser diferenciado, lindo; vemos crescerem, passarem pela
adolescência, formarem-se, criarem suas famílias, somos avós...

Suas vitórias são nossas intensas alegrias, suas desventuras um dos muitos motivos para
oferecer-lhes colo, aconchego e esperança, aproveitando as lições aprendidas e alimentando
sua evolução...
Nos traços dos rostos de nossos amores, a marca do tempo; como passa rápido...
Em tudo vemos em nossos amores, a criação, o dom divino, os cuidados com a cria, o amor
transbordante e infinito, amor: a energia mais poderosa do mundo...
Nesse dia de todos os dias, uma homenagem em todos os dias brota de nossos corações: flores
representando a natureza, a gratidão em todos os dias pela dedicação imensurável, pela
geração e criação de nossos filhos, sempre presentes, inclusive e, principalmente, em nossas
ausências.
Que Deus as abençoes, ilumine e guarde.
Um beijo afetuoso dos maridos e filhos, um abraço transcendente de energia, amor e carinho.
Feliz dia das Mães!
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