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Para refletir:

Datas comemorativas:

A mãe é a mais bela obra de Deus.
Almeida Garret
Mãe – estrela brilhante que a vida nos guia.
Casimiro de Abreu

Mensagem do mês:

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

01/05
13/05
14/05
15/05
21/05
31/05

GRATIDÃO: DOS FILHOS PARA A MÃE
Claudia Assaf *

MÃE, sabemos que não quer nada em troca por tudo que fez e faz por nós, mas não é justo não querer nada
em troca, porque poderíamos lhe dar o mundo, se assim você nos pedisse, mas você nunca nos pede nada,
só nos dá. Você não vai pedir nada, porque tudo o que fez por mim foi incondicional, foi por puro amor, uma
espécie de amor que fica até mais forte quando nós nos enfurecemos por alguma ordem disciplinar mais
rígida, para o nosso bem, lembra-se? Que ser é esse que abdica a própria rotina por nós e que nos ama
ainda mais mesmo quando nos enfurecemos contra esse ser de luz?
Hoje sabemos definir essa…
…grande mulher, a quem a natureza deu quantidade infinita de amor, e que é…
…respeitada em qualquer cultura, sempre reverenciada como sublime, porque é cada vez mais…
…amada por seus filhos, à medida que vamos crescendo e tomando consciência da essência de quem nos
gerou, mesmo quando há desavenças, sim, desavenças, porque estamos falando de uma…
…tensa mulher, que só dorme quando retornamos à casa, mesmo quando já crescemos e disso não
gostamos muito, porque parece que estamos sendo vigiados, mas ela entende, porque é…
…inteligente, sabe compreender a raiva do filho, e, nesse momento, consegue amá-lo ainda mais, algo
incompreensível, mas esse dom advém de sua capacidade em ser extremamente…
…dedicada, sabendo sofrer calada para não passar angústia ao filho desnorteado, apenas para protegê-lo
do mal, porque esse é o papel do…
…anjo, um dos múltiplos papéis desempenhados pelo ser-mãe, cujo ofício central é, acima de tudo, proteger
física e mentalmente aqueles que saíram do seu ventre ou foram adotados, e, para isso, é…
…onipresente, estando sempre disponível aos filhos, seja quando for, seja onde for, aqui da terra, ou já lá do
céu.
A esse sublime ser, mãe, que aqui está ou que já partiu para sempre, que, mesmo se pudéssemos dar a você
toda a riqueza do mundo, mesmo sem você querer riquezas terrenas, não seria suficiente para retribuir toda
sua abdicação para conosco. Assim, aceite nossa sincera GRATIDÃO, mãezinha, o único presente que você
sinceramente teria algum prazer em receber de nós, filhos, de quem nunca cobrou nada. Se somos adultos,
temos a dimensão exata do que representa para nossas vidas; se somos pequeninos, ainda não
conseguimos expressar com palavras o amor que sentimos por você, mas tenha a mais absoluta certeza de
que somos felizardos por ter você como mãe. Seremos eternamente gratos simplesmente por você existir ou
ter existido, minha mãezinha querida. Nós a amamos!
Os FILHOS.

* Claudia Assaf é diplomata e autora do livro Diário de Bordo: Um voo com destino à carreira diplomática.
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