MENSAGEM DE FERNANDO GARCIA PARA A ABERTURA DO PARQUE DE
ESTUDO E REFLEXÃO MARRACUENE (MOÇAMBIQUE), 4 DE MAIO DE 2013
Queridos amigos e amigas do Parque Marracuene:
Faz muito tempo, o nosso guia espiritual, Silo, nos alentou explicando-nos
que, ainda que hajam grandes zonas do mundo que entrem em crise de
desestruturação pessoal, interpessoal e social, ficariam outras zonas que ele
chamou de “reserva humana”.
Seriam zonas não afectadas gravemente pelo desequilíbrio psicossocial,
zonas onde os seres humanos estariam ainda em boas condições internas como
para compensar o desequilíbrio mundial. África é uma dessas zonas que mencionou
Silo.
África, que significa “sem frio”, é a zona onde a esperança humana poderia
ressurgir latindo calidamente e derreter o gelo do sem-sentido que aniquila a vida
em outras latitudes.
África, berço da humanidade e duma das civilizações mais antigas no mundo,
outra vez poderia desempenhar um papel importante no nascimento de algo novo e
bom para toda a humanidade. E sabemos que Moçambique é um ponto geohistórico
de grande interesse na África.
Quem sabe se este Parque que hoje inauguramos não seja o começo disso?
Porque este é o primeiro Parque de Estudo e Reflexão neste lindo continente, no
qual a força multicolor da natureza nos revela algo mais profundo que se abre passo
e se expande.
E certamente esta primeira inauguração não é aleatória. Este Parque é a
materialização dos ideais elevados, dos melhores sentimentos, e das acções mais
nobres. Este Parque surge como prova concreta da convergência da diversidade.
Que melhor começo que este?
O dia da inauguração chegou, e o Parque sonhado se converteu numa
realidade tangível.
Este parque albergara por igual as actividades da Escola, da Mensagem de
Silo e do Movimento Humanista. Três aspectos indissolúveis na Obra de Silo que se
complementam e se potenciam mutuamente. O Parque será o ponto de encontro
para um positivo reconhecimento e intercâmbio entre os amigos desta grande Obra.
E também, como consequência deste encontro, o Parque também será o
centro a partir do qual se irradiem as acções válidas que deem sentido e a referencia
vital que o mundo precisa.
Assim, graças a esta contracção e expansão, como um coração palpitante,
com cada latido o Parque acumulará e impulsionará aquilo que a dá Vida a
existência humana.
E este Parque mais crescerá quantos mais e mais seres humanos o façam
crescer dentro do seu coração.

Porque os Parques, mais além de ser uma construcção física, são muitos
mais do que percebem os sentidos: são uma construcção humana, são as pedras
fundacionais da nação humana universal que anima as nossas melhores aspirações.
Porque mais além das razões variáveis que cada um se dá a si mesmo e a
outros, há um Sentido transcendente que impulsiona desde o Profundo, dando
direcção ascendente à História e aos actos dos seres humanos.
Hoje essa corrente crescente toma forma de Parque. Hoje o Parque de
Estudo e Reflexão Marracuene agrega a sua cor ao arco íris dos Parques que em
todo mundo representam a esperança dum melhor ser humano num mundo melhor.
Quero asegurar-lhes, amigos, que hoje em todo o mundo os acompanhamos
com muita alegria e com os melhores desejos para todos vocês.
A partir do Parque Punta de Vacas, os felicitamos pela realização, lhes damos
as boas vindas, e elevamos um forte Pedido pelo futuro deste Parque e de todos
vocês.
Paz, Força e Alegria!
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