Getsêmani, 4 de maio de 2012.

Boa tarde! Estamos no Jardim de Getsêmani – o Jardim das
Oliveiras - muito bonito e com troncos mais do que centenários. Alguns
deles têm mais de 2000 anos e também viram o Mestre que dormiu ali, os
acariciou, os abraçou naquela que foi sua última noite. Foi onde ele pediu
ajuda, amizade, amor aos seus e Lhes disse: “Fiquem comigo, não caiam
no sono, não me abandonem”. Mas os homens são fracos e acabamos
dormindo e o abandonamos.
Uma pessoa me fez uma pergunta: “Os judeus, por que é preciso
pedir perdão por eles?” A resposta é bem simples: “Quem o levou até a
crucificação?” Os Romanos? Não! Tampouco Pôncio Pilatos. Está escrito
que ele lavou as mãos. Mas quem o condenou foi sua própria gente: os
Seus.
E ele pediu novamente: “Não me abandonem!” Mas os humanos o
abandonaram, preferiram escolher Barrabás. Acreditaram que Barrabás,
com a espada, os defenderia. Como foram ingênuos! Ou queriam que
assim pensassem... De ingenuidade não tinham nada. Estavam
interessados apenas no poder. Tinham medo de que o cordeiro de Deus
lhes tiraria o poder; e que seria mais fácil tirá-lo do caminho.
Mas onde está a verdade? Pois, mesmo depois de 200 anos, ele
continua indo na nossa frente e nós o seguimos e o seguiremos; e sempre
reconheceremos a verdade, pois para o bom entendedor, meia palavra
basta.

Levaremos conosco alguns ramos de
oliveira, pois em nosso coração isso simboliza a
paz, a aliança, a generosidade. E acreditem que o
mundo é bom e que todos os anos viremos e
pediremos perdão, para esse país e especialmente
para todo o planeta, para nossa mão Terra.
Oliveiras que viram e viveram a história,
para ajudarem os humanos a abrirem os olhos
para que possam ver a Verdade. Que um dia todos
possam se dar as mãos e que possamos nos abraçar com sinceridade e com
aquela fraternidade que ele tanto nos ensinou e que quase não colocamos
em prática.
Com todo o meu amor!

La Jardinera

