Nem sempre foi assim!
A minha lembrança me faz chegar esse dia sem dor.
Quis tanto, que a vida me concedesse um filho para eu
incondicionalmente amar, e nunca deixar ele longe de mim,
minha mãe uma mulher muito simples, mas de muita sabedoria
me falava sobre a vida e me dizia que um filho é pouco demais,
pois não sabemos os planos da vida dele e não podemos deixá-lo
para trás sem percorre o caminho que Deus o determinou,era
nesses momentos que sentia dor e medo, ficava a me perguntar o
que pra mim Deus preparou, mesmo triste, achava tudo muito
engraçado, mais de um filho não era o meu cobiçado e acho que
foi ai que Deus realmente me pegou.
Seu amor, de forma maravilhosa me deu oportunidades gloriosas
me demonstrando o que é ser mãe e sentir amor, relembrava cada
dia as palavras doce de minha mãe, e também do seu precioso
amor.
Melhor não podia existir, a minha felicidade de ser mãe não tinha
nem tem explicação. É a minha maior realização, por isso não
posso deixar passar esse momento assim.
Que Saudades!
Pensei em deixar a minha vida, para te seguir.
Saber que você vai embora, e que não irá mais voltar para nossa
terra!Foi um momento muito ruim.
Cada dia que antecede a sua viagem vai me deixando mais
deprimida, gostaria de ser mochila para ir grudada com você,
afinal só a mãe sabe o que é à hora da partida, em momentos
como esse, momentos que deixamos filho partir.
Ficar com essa idéia de não ter você por perto me deixou muito
triste, afinal, não partimos para uma viagem como essa achando
que o destino se encarregue de alimentar a nossa existência.
Porém tratarei com muito orgulho essa situação que você se
permitiu ir viver.
Meu Filho!
Você pode não ser um homem muito sábio mais é o meu consolo
de admiração, tens essas qualidades marcantes, e uma dessas, é
sua partida em ação de batalha para ajudar alguns irmãos, eu não

gostaria que você partisse sem antes lhe descrever a minha total
admiração de como sua mãe tenho guardado em meu peito.
Desde cedo vi em você os registros que só hoje se revela para o
mundo,quando chorava mais parecia canção, nas dificuldades, em
suas pequenas quedas era emocionante, tratava como evolução,
em cada momento desses passei admirar e foi encanto desses
momentos que me tornei dia a dia mais amante pelo o seu
coração.
Quando despertou o desejo pela faculdade de medicina, imaginei
que você mudaria totalmente, afinal ser medico é deslumbramento
e sociedade é até encantamento.
O meu amor incondicional se mostrava o que não era normal,
passava as noites estudando e em seus estágios quantas vezes,
observei o seu jaleco sujo com marcar da rua a qual você passa a
noite tentando ajudar, momentos que me inquietava e ao mesmo
tempo me enchia de orgulho.
Quando ingressou na carreira de medico com o seu tão sonhado
diploma nas mãos, ai é que tive orgulho, mostrava sinais
evidentes que a escolha era como doação, meu coração muitas
vezes foi socorrido pela emoção de ser surpreendido por tantas
coisas diferentes sem explicações que me enchia de emoção o
meu peito.
Tantas vezes tentei entender porque nem todos os médicos era
como você, não compreendia como em um mundo tão
deslumbrante não lhe fazia diferente de seus sonhos, passou a ser
o meu menino que ganhava cada vez mais a admiração de quem o
conhecesse. Nossa casa virou casa de muitos que estava sofrendo
e necessitando cuidado
Não tinha hora nem tempo mais para você, e como sua mãe,
chamei sua razão para o que estava acontecendo, aos poucos foi
novamente organizando sua vida.
Neste momento que pensei está tudo bem, foi surpreendida por
esse momento.
Hoje quando você vai a guerra salvar os que aflitos, fico a me
perguntar, se é possível ter uma explicação, gostaria que fosse
maior do que acreditar na possibilidade de ver você partir, pois
caso contraria não poderia agüentar. E realmente sei que é.

Em se falar de você tudo é grande de mais o qual o mundo você
não deixa para traz.
Naquele momento em que você olhou para mim e disse a seguinte
frase:
“Acredite em mim! Não posso viver sentindo pena das pessoas
que sofrem assim, preciso ser voluntário lá para achar sentido
em mim”.
Apesar de saber que descobri a grandeza que buscava ao mesmo
tempo tinha subtendido a fonte mágica que admirava em ti.
Nesta noite quente de verão mesmo estando com o coração na
mão, estou feliz por ter você como meu filho, um menino que se
fortaleceu no amor, onde não se abateu com a dor e que
determinou fazer sua vida uma doação, indo para batalha como
voluntário, para ajudar irmãos que precisa das suas mãos.
Como nessa vida tudo é de Deus, sei que você, foi ele quem me
deu e que o seu caminho também está nas mãos dele.
Vai com Deus meu filho, vai ajudar os filhos sofridos.
Eu e o meu eterno amor de mãe estaremos rezando por ti e por
todos em seu caminho e a cada novo curativo que fizeste, serei
abastecida de alegria sem fim, por isso, hoje só posso te dizer uma
coisa, Eu te Amo.
Deixei você parti para você ser feliz e Amar cada vez mais a
humanidade assim.
Ser mãe foi à divina graça!
Ser sua mãe foi grandeza de Deus mostrando seu amor por mim.
Que a guerra logo passe, para podermos nos ver o mais rápido
possível.
Mesmo sendo o único para mim, ficarei feliz por saber que o
Meu coração te acompanhará, para ter a certeza que estou bem,
sempre que sentir saudades saberá que você está onde o tempo
não apaga, nem as marcas da vida estragam, pois você está em
meu coração, alimentando a energia do meu amor.
Meu filho Eu te amo!
Com amor,
Sua Mãe.
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