Bom dia e Bom Caminho.
Hoje completa um ano da nossa chegada a
Santiago de Compostela.
As lembranças, e, só temos boas, são inúmeras,
mas, a foto em anexo é o que de melhor sintetiza
o Caminho, representa a nossa chegada como
Peregrinos da Luz que com certeza somos.
Se olharmos a foto com olhar de Peregrinos, veremos muito mais do que a a relação
de pessoas se abraçando por chegarem a praça do Obradoiro.
A Inês, com seu olhar de "Onde será que eu posso encontrar mais um Peregrino
para agregar ao grupo".
A Ana que se diz vermelha, mas tem um coração Cor de Rosa Bebê, só prestarem
atenção na sua atitude de entrega completa a emoção da chegada.
A Amelia, sempre um braço forte e acolhedor - a foto não mente.
O Fabio e a Meire, traduzem bem a relação de camaradagem.
Meire, muito obrigado pelos seus conhecimentos de Cirurgiã. Lembram do dia em
eu estava a ponto de pedir um táxi e vocês peregrinamente me acompanharam, até
quando encontramos a freira que apos nos dar as cerejas nos disse que: "Até
Santiago, teríamos muita sombra, pouca chuva e nenhuma dor". Com certeza foi um
dos momentos magicos do Caminho.
Lembram que a partir dai minhas bolhas sumiram e não ouvi o Fabio falar mais das
deles, que foram muitas. Tenho o vídeo; o nome da Freira, Soror Angelis.
Mercedes abraçanda a Juliana, só mesmo o Caminho para promover esses encontros
que nos faz com certeza melhores..
Mercedes lembra da sua bota e do canivete que te emprestei? Pois é gente a
Mercedes sem perder o Chame e a elegância Feminina, tirou um pedaço da bota que
a incomodava. Só uma Peregrina é capaz de um gesto desses sem perder a
graciosidade.
Na foto faltam: Klebs; Cris; João Pedro; Castor e Guilherme.
Tem a vendedora de soja do Paraná, que está a procura da Mãe para comemorar.
Mando essas foto para marcar a data, pois considero as que melhor sintetizam o
Caminho, a nossa chegada e a primeira que eu fiz da Catedral como Peregrino que
sou.
Beijos nas Peregrinas e Abraços em todos.
João Marcos e Neuza

