Jerusalém, 06 de maio de 2012.
Nazaré, Terra Santa! Santíssima seja sempre a mãe maior que a terra já viu. Dizem
que foi há 2000 anos que essa mãe viveu, mas é tão recente como se tivesse acontecendo hoje.
O que tem de especial essa Mãe que viveu em Nazaré e um
Anjo anunciou a ela que seria Mãe? Poderiam responder
que ela era linda, jovem, que era filha única, que era alegre.
Mas essas qualidades todas as mulheres têm. Mas há algo
mais que ela tem e pelo que é lembrada ainda hoje e que é a
GENEROSIDADE. Ela recebeu e concebeu a dádiva de
Deus, aceitou ser criticada, julgada e apontada com o dedo,
mas sempre com um sorriso nos lábios. E, desde o início,
ofereceu seu fruto mais divino e mais amado, seu Filho.
Mãe de todo o planeta, Mãe de todos os países. Vocês
são também como ela, mas me digam – com a mão no coração: Vocês estariam dispostas a dar seu filho para a humanidade, sabendo que ele será humilhado e crucificado?
Minhas amadas mães e aquelas que criaram os filhos de suas irmãs, cunhadas, amigas ou que simplesmente tiveram filhos adotados ou abandonados que recolheram aos seus
lares. Nenhuma jamais teve, tem ou terá tanta generosidade, tanto amor e tanta gratidão e
humildade quanto Ela.
Com toda a certeza, seus filhos não são carpinteiros, mas sim engenheiros, professores, arquitetos. Mas acima de tudo, vocês são mães, e mãe existe apenas uma: aquela que
todos conhecemos como a Mãe Universal; e para seus filhos existe apenas uma porque o
Fruto Divino que veio de todas vocês, vocês o carregaram em suas entranhas. E esse amor
ninguém pode tirar de vocês, ninguém pode colocar em dúvida. Só vocês sabem que é seu.
Uma vez que já está no mundo, lembrem-se bem de que seus filhos não lhes pertencem, que eles são almas individuais e que têm que viver sua vida; e que cada um deve ‘construir seu ninho’ e, mais tarde, formar sua própria família.
Pensei muito no que poderia dizer para presentear vocês, lindas mães. Mães devotadas
que dão tudo para os seus. Mães coragem que estão lutando por causa de muitos problemas
gerados pelo que disseram e fizeram seus filhos. Mães coragem, algumas vezes ouvi que alguns filhos disseram que a mãe era uma traidora, que os havia traído. Que dor para essa
mãe! Mas a mãe sempre perdoa, a mãe sempre tem - e sempre terá - um lugar no coração

para seus filhos. Para uma mãe, os filhos podem fazer tudo o que quiserem porque ela sempre os chamará e sempre os perdoará. Isso faz parte do amor de mãe.
Que presente poderia eu enviar a vocês aqui da Terra Santa? Dedicar-lhes estas palavras, grandiosas mulheres, que dão suas vidas pelos filhos.
Benditas sejam entre todas as mulheres e aprendam a aceitá-los com seus erros e com
suas qualidades, com seu egoísmo e com sua generosidade. Pensem sempre em dar também
liberdade a seus filhos, explicando antes onde está o perigo para que amanhã não lhe venham dizer: “Você não me avisou!”
Sim, hoje lhes ofereceram uma mesa maravilhosa e uma garrafa de champanhe. Aleluia! Se não tiveram tempo, esta mensagem lhes chegará mesmo atrasada. Mas não se preocupem, pois todos os domingos do ano vocês podem celebrar esta festa das mães porque junto de vocês estarão seus pais, estarão as famílias, estarão os entes queridos ou simplesmente os vizinhos. Às
vezes não está nem o pai, nem a família, mas sim os
filhos e talvez um cão e um gato.
A Servidora tem sempre o Mimosinho, a Pelucinha e a Tagarela e sou feliz, muito feliz. Festejem e
sempre com alegria. Vocês não são mães apenas uma
vez por ano. Ao contrário, são mães a vida toda.
Envio a vocês toda a doçura deste lugar e toda a paz.
Feliz domingo do Dia das Mães!

Com todo o meu amor!

La Jardinera

