
 

 

 

 

 

 

O dia das mães é todo dia, pois ser mãe é amor verdadeiro, sem exagero. São três letras finitas, nas quais cabe o 

infinito. De forma carinhosa, dedicamos o segundo domingo do mês de maio para celebrar a festa do amor incondicional, do 

amor que, mesmo sem medidas, dificilmente será desmedido. Mãe é mãe! A entrega no amor é o que faz a diferença e 

transforma uma simples pessoa em um ser especial e imortal em nossa imaginação e lembrança.   

Existe pai que é mãe. Tem também irmã, tia e avó que às vezes 

são mães na vida de uma pessoa. De fato, ser mãe nunca foi uma 

missão fácil. Noites mal dormidas, preocupações e ansiedade são 

algumas das dificuldades que podem surgir no meio do dia. Entretanto, 

mesmo que por muitas vezes pareça ser uma missão impossível, para 

ser mãe, basta a decisão de amar. A partir dessa escolha, brotam 

naturalmente atitudes particulares e tão expressivas das mães, como 

apoiar, ensinar, brigar, acompanhar e tantos outas ações que nascem 

diariamente nas relações. 

Por mais que às vezes se pareçam com super-heroínas, as mães são seres humanos, e acontece de, uma vez ou outra, 

cometerem equívocos. Mas o “erro” materno nunca poderá ser limitado a um erro ordinário1, pois ser mãe é deixar de ser 

comum. Ser mãe é não desistir de tentar pelo medo de errar, encarnando em sua vida a frase final do Menestrel, de 

Shakespeare, ao falar que “Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar, se não fosse o 

medo de tentar”. 

 Nessa reflexão, não poderia faltar a inspiração para todas as mães, Maria, que foi a mulher do sim corajoso. Ela é 

modelo de mãe por excelência, que não desiste da missão frente às dificuldades de seu tempo, acolhendo todos/as em seu 

coração, e que, mãe da verdade2 – o Cristo –, derruba do trono os poderosos e exalta os humildes3.  

 Rezemos agora a Invocação Mariana de Dom Helder Câmara, colocando em nossos corações todas as Marias que 

cuidaram de nosso crescimento e amadurecimento. Sem elas, talvez não estivéssemos onde estamos! 

 

 

                                                             
1 Conforme ao costume, à ordem normal; comum. 
2 Jo 14,6. 
3 Lc 1,46-55.  

https://www.recantodasletras.com.br/discursos/3289691


 

 

 

 

 

Mariama, Nossa Senhora, mãe de Cristo e Mãe dos homens! 
Mariama, Mãe dos homens de todas as raças, de todas as cores, de todos os cantos da Terra. 

 
Pede ao teu filho que esta festa não termine aqui, a marcha final vai ser linda de viver. 

 
Mas é importante, Mariama, que a Igreja de teu Filho não fique em palavras, não fique em aplausos. 

 
O importante é que a CNBB, a Conferência dos Bispos, embarque de cheio na causa dos negros. Como entrou de cheio na 

pastoral da terra e na pastoral dos índios. Não basta pedir perdão pelos erros de ontem. 
É preciso acertar o passo de hoje sem ligar ao que disserem. 

 
Claro que dirão, Mariama, que é política, que é subversão, que é comunismo. 

É Evangelho de Cristo, Mariama. 
 

Mariama, Mãe querida, problema de negro acaba se ligando com todos os grandes problemas humanos. 
Com todos os absurdos contra a humanidade, com todas as injustiças e opressões. 

 
Mariama, que se acabe, mas se acabe mesmo a maldita fabricação de armas. 

O mundo precisa fabricar é Paz. 
 

Basta de injustiça! De uns sem saber o que fazer com tanta terra e milhões sem um palmo de terra onde morar. 
Basta de alguns tendo de vomitar para poder comer mais e cinquenta milhões morrendo de fome num ano só. 

Basta de uns com empresas se derramando pelo mundo todo e milhões sem um canto onde ganhar o pão de cada dia. 
 

Mariama, Nossa Senhora, Mãe querida, nem precisa ir tão longe, como no teu hino. 
Nem precisa que os ricos saiam de mãos vazias e o pobres de mãos cheias. Nem pobre nem rico! 

 
Nada de escravo de hoje ser senhor de escravos amanhã. 

Basta de escravos! 
Um mundo sem senhores e sem escravos. Um mundo de irmãos. 

De irmãos não só de nome e de mentira. De irmãos de verdade, Mariama. 
 

Desejamos a todas as mães firmeza nas decisões e uma abertura plena para acompanhar, formar e interagir com seus filhos e 

filhas! É tempo de afetividade e abertura de coração!  

 

 

João Vitor Menduiña 

Coordenação de Pastoral  

 

 


