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Para refletir:

Datas comemorativas:

O verdadeiro sucesso é encontrar a obra de sua
vida no trabalho que você ama.
David McCullough

Aniversariantes do mês:
1) Célia
2) Thaisis

1) Dia do Trabalhador:
2) Dia das Mães:
3) Dia da Abolição da Escravatura:
4) Dia Internacional da Família:
5) Dia da Língua Nacional:
6) Dia Mundial do Combate ao Fumo:

01/05
11/05
13/05
15/05
21/05
31/05

Evento do mês:
04/05
10/05

1) Festa das Mães

09/05

Mensagem do mês:
DIA DAS MÃES
O Dia das Mães nasceu nos Estados Unidos. Sua idealizadora foi uma professora norte-americana
chamada Anna Jarvis, que nasceu em 1864, na cidade de Webster, estado da Virgínia.
Anna perdeu a mãe, Anna Reeves Jarvis, em 1905. Sofreu muito com essa perda e pensou em estabelecer
um dia para homenagear não só a sua, mas todas as mães do mundo. Escreveu, então, uma carta ao
governador do seu estado, sugerindo a comemoração. O governador, William Glasscock, aceitou a
sugestão e instituiu oficialmente o Dia das Mães no estado, em 1910. Para homenagear Anna, determinou
que as comemorações se dessem no segundo domingo de maio, data próxima do falecimento de sua mãe.
Em 1914, a data foi incluída no calendário federal dos Estados Unidos. Anna Jarvis fez muitas conferências
e palestras sobre o tema. Empregou toda a fortuna que herdara na divulgação mundial da comemoração.
Em pouco tempo, a data foi aceita pela maioria dos povos ocidentais, e Anna viu realizado seu sonho.
A comemoração chegou ao Brasil em 1918, através da Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. A data
passou a ser comemorada oficialmente em 5 de maio de 1932, através de um decreto que instituiu o Dia
das Mães no segundo domingo de maio.
SER MÃE
Coelho Neto
Ser mãe é desdobrar fibra por fibra
o coração! Ser mãe é ter, no alheio
lábio que suga, o pedestal do seio,
onde a vida, onde o amor, cantando, vibra.
Ser mãe é ser um anjo que se libra
sobre um berço dormindo! É ser anseio,
é ser temeridade, é ser receio,
é ser força que os males equilibra!
Todo o bem que a mãe goza é bem do filho,
espelho em que se mira afortunada,
Luz que lhe põe nos olhos novo brilho!
Ser mãe é andar chorando num sorriso!
Ser mãe é ter um mundo e não ter nada!
Ser mãe é padecer num paraíso!...
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