
 Fabulosa a ideia de dedicar um dia especial às mães. 
Mesmo sabendo que em todos os dias elas são especiais, 
nomear um dia para elas traz momentos de reflexão 
para sociedade em geral e para cada mulher. Um dia 
para referenciar o sagrado feminino não apenas como 
uma busca individual de algumas mulheres, mas sim a 
busca de toda a humanidade. Trata-se, na visão cósmica, 
da integração de todo ser humano aos valores inerentes 
à natureza humana, unindo os princípios masculino e 
feminino, emoção e razão, amor e poder, para vencer a 
grande ilusão da separação e o dogma ultrapassado da 
dualidade. 

 Quero lembrar aquela mulher que nos embalou no 
berço e que nos alimentou quando éramos crianças, 
vendo nela um poema vivo, muito íntimo, natural e 
profundo, de uma simplicidade extraordinária e de 
uma grandeza que muitas vezes passou despercebida 
para centenas de humanos que ainda estão com a 
consciência amorosa adormecida e não fazem um 
reconhecimento especial a suas mães. 

 A mulher é a expressão mais direta do princípio divino 
e misterioso que cria a vida, amamenta, cuida e direciona 
no caminho da existência. O poder de criar... O poder de 
adotar e criar semelhança física com o filho do coração... 
Mães do coração e do amor...

 A comemoração mais antiga do Dias das Mães teve 
origem na Grécia antiga, onde a entrada da primavera 
era comemorada por Reia, a Mãe dos deuses. A 
tradição de homenagem às mães continuou com as 
festas em honra a Cibele, também chamada Magna 
Mater (Grande Mãe). Depois de cristianizado, o Império 
Romano continuou celebrando o Dia das Mães, mas no 
4º domingo da Quaresma, em honra à Virgem Maria e à 
igreja-Mãe. 

 No Século XX, uma jovem americana, chamada Anna 
Jarvis, perdeu sua mãe e entrou em depressão. Suas 
amigas resolveram dar uma festa, para perpetuar a 
memória da mãe de Anna e ao mesmo tempo tentar 
animar a jovem. Anna quis que a homenagem fosse 
estendida a todas as mães, independente de estarem 
vivas ou mortas, e em pouco tempo a comemoração 
se propagou pelos Estados Unidos. Em 1914, a data foi 
oficializada pelo presidente e passou a ser comemorada 
no dia 9 de maio. Aos poucos, a homenagem foi se 
espalhando para outros países. No Brasil, em 1932, 
o presidente Getúlio Vargas oficializou o segundo 
domingo de maio como Dia das Mães. 

 Dia das Mães... Um dia para lembrar que os valores 
femininos do amor, da dedicação, da humildade e 
da paciência precisam ser plenamente vividos para 
o fortalecimento de profundas mudanças em todas 
as áreas (social, política, educativa, familiar, cultural, 
econômica e espiritual). É preciso usar a força feminina 
do amor de mãe para abrir mentes e corações. 
Relembrar neste dia o amor à vida, ao próprio Eu, aos 
outros, aos animais e plantas, a todas as formas de vida, à 
Terra... 

 Emerge da sabedoria e compaixão da Mãe, do 
Sagrado Feminino, essa visão do amor abrangente e 
poderoso, que reformula os antigos sistemas de crenças, 
paradigmas e comportamentos em busca de um novo 
mundo, sem hierarquia, competição ou dualidade, mas 
em amorosa e verdadeira parceria, realizando, assim, o 
casamento sagrado do Céu e da Terra, da Deusa e do 
Deus, da mulher e do homem... Nascimento de uma 
nova sociedade... Acolhimento do homem e da mulher 
como filhos amados pela Grande Mãe...

Felicidades a todas as mães!
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