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Retrato de Mãe
Tradução: Guilherme de Almeida



‘‘ Uma Simples mulher existe que, pela imensidão de seu amor, tem um
pouco de Deus;

e pela constância de sua dedicação, tem muito de anjo; que, sendo
moça pensa como uma anciã e, sendo velha , age com as forças todas

da juventude;
quando ignorante, melhor que qualquer sábio desvenda os segredos

da vida e, quando sábia, assume a simplicidade das crianças;
pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama, e, rica,

empobrecer-se para que seu coração não sangre ferido pelos
ingratos;

forte, entretanto estremece ao choro de uma criancinha, e, fraca,
entretanto se alteia com a bravura dos leões;

viva, não lhe sabemos dar valor porque à sua sombra todas as dores
se apagam, e, morta tudo o que somos e tudo o que temos daríamos
para vê-la de novo, e dela receber um aperto de seus braços, uma

palavra de seus lábios.
Não exijam de mim que diga o nome desta mulher se não quiserem que
ensope de lágrimas este álbum: porque eu a vi passar no meu caminho.
Quando crescerem seus filhos, leiam para eles esta página: eles lhes

cobrirão de beijos a fronte; e dirão que um pobre viandante, em troca
da suntuosa hospedagem recebida, aqui deixou para todos o retrato

de sua própria Mãe... ’’



Dia das Mães
Poema de Ghiaroni



Mãe! eu volto a te ver na antiga sala
onde uma noite te deixei sem fala
dizendo adeus como quem vai morrer.
E me viste sumir pela neblina,
orque a sina das mães é esta sina:
amar, cuidar, criar, depois... perder.
Perder o filho é como achar a morte.
Perder o filho quando, grande e forte,
já podia ampará-la e compensá-la.
Mas nesse instante uma mulher bonita,
sorrindo, o rouba, e a avelha mãe aflita
ainda se volta para abençoá-la

Assim parti, e nos abençoaste.
Fui esquecer o bem que me ensinaste,
fui para o mundo me deseducar.
E tu ficaste num silêncio frio,
olhando o leito que eu deixei vazio,
cantando uma cantiga de ninar.

Hoje volto coberto de poeira
e ten encontro quietinha na cadeira,
a cabeça pendida sobre o peito.
Quero beijar-te a fronte, e não me atrevo.
Quero acordar-te, mas não sei se devo,
não sinto que me caiba este direito.

O direito de dar-te este desgosto,
de te mostrar nas rugas do meu rosto
toda a miséria que me aconteceu.
E quando vires e expressão horrível
da minha máscara irreconhecível,
minha voz rouca murmurar:''Sou eu!"

Eu bebi na taberna dos cretinos,
eu brandi o punhal dos assassinos,
eu andei pelo braço dos canalhas.
Eu fui jogral em todas as comédias,
eu fui vilão em todas as tragédias,
eu fui covarde em todas as batalhas.

Eu te esqueci: as mães são esquecidas.
Vivi a vida, vivi muitas vidas,
e só agora, quando chego ao fim,
traído pela última esperança,
e só agora quando a dor me alcança
lembro quem nunca se esqueceu de mim.

Não! Eu devo voltar, ser esquecido.
Mas que foi? De repente ouço um ruído;
a cadeira rangeu; é tade agora!
Minha mãe se levanta abrindo os braços
e, me envolvendo num milhão de abraços,
rendendo graçs, diz:"Meu filho!", e chora.

E chora e treme como fala e ri,
e parece que Deus entrou aqui,
em vez de o último dos condenados.
E o seu pranto rolando em minha face
quase é como se o Céu me perdoasse,
me limpasse de todos os pecados.

Mãe! Nos teus braços eu me tranfiguro.
Lembro que fui criança, que fui puro.
Sim, tenho mãe! E esta ventura é tanta
que eu compreendo o que significa:
o filho é pobre, mas a mãe é rica!
O filho é homem, mas a mãe é santa!

Santa que eu fiz envelhecer sofrendo,
mas que me beija como agradecendo
toda a dor que por mim lhe foi causada.
Dos mundos onde andei nada te trouxe,
mas tu me olhas num olhar tão doce
que , nada tendo, não te falta nada.

Dia das Mães! É o dia da bondade
maior que todo o mal da humanidade
purificada num amor fecundo.
Por mais que o homem seja um mesquinho,
enquanto a Mãe cantar junto a um bercinho
cantará a esperança para o mundo!



Coelho Neto
Ser Mãe



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!



Samuel Fernandes

Mãe Ternura



Deus na sua infinita bondade tem nos dado as
mães.

Mães para abraçar, para cuidar, mães que
acalentam, que disciplinam, que sonham os nossos

sonhos, mães que amam, que oram.
Mãe com voz terna de mulher, pede a Deus em

oração, paz, saúde, e sabedoria para o seu
pequenino ser.

Pede ainda pela paz de todas as crianças, pela
paz dos homens, da cidade, da família, de toda a

humanidade.
Dia das mães pode ser chamado dia do sorriso,
dia de flores, dia de ternura, dia de todas as
Marias, de todas as Anas, de todas as Saras,

também é dia de saudade das que partiram. Que
Deus abençoe todas as mães, neste dia especial,
com fraternal abraço, com um largo sorriso, e a

doce paz do Senhor Jesus Cristo.



Autor Desconhecido

Obrigado Senhor



Obrigado , Senhor , pela mãe que você me deu ...
... por todas as Mães do mundo
... pelas mães brancas , de pele alvinha ...
... pelas pardas , morenas ou bem pretinhas ...
... pelas ricas e pelas pobrezinhas ...
... pelas mães - titias , pelas mães -vovós , pelas madrastas -mães
,
... pelas professoras - mães ...
... pela mãe que embala ao colo o filho que não é seu ...
... pela saudade querida da mãe que já partiu ...
... pelo amor latente em todas as mulheres , que
desperta ao sentir desabrochar em si uma nova vida ...
... pelo amor , maravilhoso amor que une mães e filhos ...
Eu lhe agradeço , Senhor!



Rev. Alcides Pereira

Às Mães



Mamãe, eu hoje amanheci feliz,
lembrando deste dia que é teu.
E vim para te pedir: a bênção mãezinha
E oferecer-te um beijo de amor que é meu!

Hoje a luz dos teus olhos brilha mais
E se derrama sobre o meu caminho.
Com segurança posso caminhar,
Animado pelo teu carinho.

Nos teus lábios, vejo um sorriso lindo,
Revelando o teu coração em festa.
O teu semblante alegre, expressando o bem,
O encanto de uma santa, numa mulher.

Ai de nós, por acaso sem Mãe!
Seríamos os filhos perdidos,
Marginalizados e excluídos,
Sem qualquer motivação pra vida.

A mãe é a referência luminosa,
Tendo ao redor de si os filhos;
Defendendo a fraternidade e a paz,
Numa convivência de alegria.

Deus abençoe todas as mães do mundo,
Que se sacrificam com amor.
São mulheres queridas, nas famílias
E nos lares, santas protetoras.

...

Se os filhos fossem mais reconhecidos,
Nunca fariam suas mães sofrer.
Transformariam todos os dias do ano,
Em dia das Mães, de amor e prazer.



Carla Rúbia M. Caribé

Como é grande
o seu amor



Mãe, tu és a mais bela e rara
de todas as flores, tão
delicada, doce, meiga, pedra
preciosa, és nosso refúgio, és
a mais importante abaixo de
Deus.

Mãe, tu és a ternura que nos
enche de alegria no dia-a-dia,
no aconchego do teu seio, nós
nos sentimos felizes.

Tu és valente e guerreira, que
luta sem se cansar para o
nosso bem, e para nos
educarmos ao caminho do
bem e da verdade.

Deus ilumine a sua vida, que
te guarde de todos os males.

Desejamos que esta data tão
sublime se repita por muitas
vezes, e que a sua presença
tão especial esteja sempre
convosco todos os dias de
nossa vida, principalmente o
seu dia Mãe! Nos abençoando,
aconselhando, e nos
protegendo com este jeito de
protetora que só você tem.

Se errei, diga-me o caminho
certo a seguir.
Se te preocupei com alguma
coisa, peça a Deus que ilumine
minhas idéias e meus passos.

Se te magoei, perdoa-me, sei
que somos ingratos ao seu
nobre e grandioso amor
materno, de amiga
companheira, tentando nos
ajudar de coração aberto.

Mãe! Que palavra mais bela,
linda, magnífica, especial, pura
e radiante.
Nome que tem um significado
muito importante, carinho,
ternura, esperança e AMOR.

Mãe! Somos eternamente
gratos a Deus por tua nobre
existência.
Que cada ano, mês, dias,
minutos e segundos,
possamos está sempre unidos.

Amamos-te do fundo do nosso
coração.



Autor Desconhecido

Minha Mãe,
Doce Heroína



Só posso agradecer-lhe

Pela vida que me deu

Seu carinho, bondade e zelo

Norteiam os atos meus.

A dedicação, dia após dia

A sabedoria e o sorriso

Aplacando a minha dor

Foram gestos supremos

De mostrar o seu amor.

Nessa longa caminhada,

lado a lado sem parar

É você doce heroína

Que eu quero homenagear.

Esses olhos tão bondosos

Escondendo a dor sofrida

É parte dos dias meus

É o incentivo pra vida.

E você, doce heroína,

Com astúcia e ternura

Adubando os sonhos meus

Fez da vida o caminho

E para ela me fortaleceu.

E por mais que precisasse

De um ombro pra chorar,

Nunca me negou o seu

Quando me punha a clamar.

Você é a paz serena

Que gorjeia ao meu redor

Dando-me a segurança

Que preciso pra chegar.

É o meu firme alicerce

Mulher de fibra e valor

É o pedaço de chão

que me apoio sem temor.

Quero dizer ao mundo

Que hoje, sou por você

Sua raça, brio e valor

Ensinaram-me a viver.

Obrigada doce heroína

Por tudo que por mim fez

E oxalá eu possa ser

Um pouquinho de você!



Anônimo

Mãe,
Benção da Vida



Que ao dar a bênção da vida, entregou a sua...
Que ao lutar por seus filhos, esqueceu-se de si

mesma...
Que ao desejar o sucesso deles, abandonou seus

anseios...
Que ao vibrar com suas vitórias, esqueceu seu

próprio mérito...
Que ao receber injustiças, respondeu com seu

amor...
E que, ao relembrar o passado, só tem um pedido:

Deus, proteja meus filhos por toda a vida.



Mário Quintana

Três Letras



Mãe... São três letras apenas

As desse nome bendito:
Também o Céu tem três letras...

E nelas cabe o infinito.

Para louvar nossa mãe,
Todo o bem que se disse
Nunca há de ser tão grande

Como o bem que ela nos quer...

Palavra tão pequenina,
Bem sabem os lábios meus
Que és do tamanho do Céu
E apenas menor que Deus!



Às Mães


