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Pai Celestial, que está em toda parte e inclusive dentro da nossa consciência,
dando Vida a tudo que Seu Pensamento Onipotente e Paternal criou e
sustenta. Em primeiro lugar, perdoe-nos a falta de discernimento e o orgulho
quando O substituímos pelos símbolos do paganismo, como acontece até hoje
com a Justiça, que, ao invés de homenagear Sua Potência Infinita, ousou
substituí-l’O por uma imagem de bronze (Themis), em cujo nome se tem
praticado abortos sem justificativa em Portugal e pretende-se autorizar a
extirpação de vidas florescentes daqueles que a Ciência materialista chamou
de anencéfalos, dizendo que não são seres humanos mas meras excrecências
que devem ser tratadas como se fazia na Esparta antiga, quando só
interessava à sociedade os homens fortes para serem guerreiros e as mulheres
robustas para serem mães desses matadores profissionais.
Pedimos a Você, Pai Celestial, nesta Oração, a igualdade entre mulheres e
homens, que, segundo cálculos mais pessimistas, somente deverá concretizarse, a nível mundial, daqui a quatro séculos. Sabemos que muito tem sido
realizado para que tal conquista se efetive em muito menos espaço de tempo,
mas não queremos a igualdade para tirar a vida de quem quer que seja, pois
tal poder somente a Você, Pai Amado, pertence, pois que também somente
Você a concede: quem pode o mais (dar a Vida), pode tirá-la e o faz através da
morte, que é apenas mudança de estado, desta vida material para a vida
espiritual, ensinada por todas as correntes religiosas.
Pedimos a igualdade, que nossa Constituição promete, mas que está longe de
efetivar-se no dia a dia das mães, esposas, jovens do sexo feminino e crianças,
muitas vezes tratadas pelos próprios pais e mães com autoritarismo ou até
violência, nas escolas com booling, nos locais de trabalho com assédio sexual
ou moral, dentro do lar com violência doméstica, a ponto de ter sido necessária
a edição da Lei Maria da Penha, que não tem merecido a atenção dos
Dirigentes de Tribunais, porque há apenas 93 Varas Especializadas no Brasil
inteiro. A Igualdade representou um dos dísticos da Revolução Francesa, vem
sendo contemplada nas leis de todos os países civilizados, mas as mulheres
continuam tendo poucas oportunidades de sobrevivência e autonomia,
recebendo salários menores que os homens, tendo poucas representantes na
Política, apesar de representarem, no Brasil, 52% do eleitorado.
Ainda deveremos aguardar algum tempo para que o ideário de 1789 se faça
rotina de todas as horas na vida daquelas que primam pela suavidade no trato
e pela gentileza, em lugar dos modos rudes e da força bruta, que construiu as
civilizações do passado, mas que nada têm a ver com o mundo evoluído de
hoje, onde a força muscular foi substituída pela inteligência e será suplantada
pela Ética, que significa a sublimação máxima do ser humano, rumo a Deus.

O que teremos de fazer para concretizar a Igualdade total entre mulheres e
homens? – Cada um tem de desempenhar seu papel nessa mudança,
mudando primeiro a si mesmo, comprometendo-se a pensar, sentir e agir com
igualdade. Como uma pequenina pedra lançada na face tranquila de um lago,
as ondas concêntricas vão se propagando e se entrecruzando, movimentando
aquela superfície, que agita também o líquido das profundidades do lago, ou
seja, a estrutura toda da sociedade. Poucas ou muitas pessoas em cada grupo
– seu número não importa, pois o movimento é universal e irreversível.
Sejamos os iniciadores “aqui e agora”, que outros fazem o mesmo em outros
inúmeros pontos do planeta. Viva a igualdade entre mulheres e homens, que
somos todos irmãos em humanidade, filhos do mesmo Pai!
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