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Por que Deus permite
que as mães vão-se embora?

Mãe não tem limite,
é tempo sem hora,
luz que não apaga

quando sopra o vento
e chuva desaba,

veludo escondido
na pele enrugada,

água pura, ar puro,
puro pensamento.

Morrer acontece
com o que é breve e passa

sem deixar vestígio.

Mãe, na sua graça,
é eternidade.

Por que Deus se lembra
– mistério profundo –

de tirá-la um dia?
Fosse eu Rei do Mundo,

baixava uma lei:
Mãe não morre nunca,

mãe ficará sempre
junto de seu filho

e ele, velho embora,
será pequenino

feito grão de milho.

Carlos Drummond de Andrade

Para Sempre

Tio Hugo

Feliz é a mãe que
mesmo sem glórias e sem ouro,
tem o que muito queria:
seus filhos, seu tesouro, sua doce ale-

gria.

Mais feliz ainda é aquela
que os consagram à Maria,
Pois eles são seus filhos também,
Pedindo todo dia para que os faça
Homens de bem.

Mas quando os filhos crescem
Uma angústia lhe invade:
Vão seguir o seu caminho
Num mundo cheio de espinhos

Muita maldade,
E com amor profundo.

Lágrimas de saudade chora
Ao ver que eles ganham o mundo
E se vão embora.

Mas com a fé e confiança,
Reza à Virgem Imaculada
– Protegei as minhas crianças,
Ilumina-lhes a estrada!
– Ajuda-me, mãe querida,
Vela pelos filhos meus,
Quando eu deixar esta vida
Eles serão só filhos teus.

Everaldo Moreira

Amor de mãe
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Independente do estilo da sua ama-
da mãe, há sempre uma forma única e 
especial de presenteá-la. Para acertar no 
presente, basta prestar atenção em cada 
mãe. Se mesmo assim você está na dú-
vida. Veja algumas dicas para escolher o 
presente ideal:

Mães 
hi-tech

Hoje em dia as mães modernas são 
cada vez mais populares, elas estão ante-
nadas nos melhores smartphones, note-
books, tablets e câmeras digitais e smart 
watches. Sem dúvidas elas vão curtir uma 

dessas opções!

Mães 
simples

Se a sua mãe valoriza as coisas sim-
ples da vida as flores não costumam fa-
lhar! Escolha um buquê lindo ou um ar-
ranjo de flores maravilhoso!

Mães 
caseiras

As mamães mais caseiras não dispen-
sam uma boa música, um filminho ou 
livro especial. Que tal presentear a sua 
querida mãe com um box de DVDs, al-

gum livro best seller ou uma máquina de 
café para companhar uma boa leitura?

Mães 
atletas

Para as mamães geração saúde que 
se preocupam com a boa forma e quali-
dade de vida indicamos fones de ouvido, 
acessórios como elásticos ou pesinhos, 
suplementos, tênis para corrida, roupas 
para fazer exercícios, uma bicicleta nova 
ou óculos esportivos.

Mamães 
vaidosas

Com certeza uma mãe fashion vai 
amar uma bolsa moderna, uma chapi-
nha, babyliss, secador, brincos, carteira, 
perfumes, batons, maquiagem ou um co-
lar são boas opções para agradá-las!

Mamães 
práticas

A sua mãe é aquela que adora o tipo 
de presente que está precisando no mo-
mento? Analise as necessidades dela, de 
repente ela está precisando de um pija-
minha, jogo de toalhas, lingerie, liquidi-
ficador, fritadeira elétrica ou um jogo de 
roupa de cama novinho.

Sugestão de presentes para o Dia das Mães

Ernestina
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Ernestina e Santo Antônio do Planalto

É comum, no mundo contemporâ-
neo, a comemoração do Dia das Mães em 
todo segundo domingo de maio. Essa data 
já se tornou sinônimo de afeto, carinho, 
consideração pelas genitoras e também 
símbolo de consumismo. A despeito do 
viés mercadológico, o Dia das Mães é uma 
data de singular importância para o mun-
do ocidental, sobretudo por reforçar os 
vínculos familiares. Mas como o segundo 
domingo de maio passou a ser considera-
do, mundialmente, como o Dia das Mães?

Desde a Idade Antiga há relatos de 
rituais e festivais em torno de figuras mi-
tológicas maternas e de fenômenos como 

a fertilidade. Na Idade Média, havia tam-
bém muitas referências a respeito da figu-
ra da Mãe, sobretudo o simbolismo judai-
co-cristão com as figuras de Eva e Maria. 
Mas foi apenas no início do século XX 
que as mães passaram a ter um dia oficial 
para serem homenageadas. A escolha da 
data (todo segundo domingo de maio) re-
mete à história da americana Anna Jarvis.

Origem do 
Dia das Mães

Anna Jarvis perdeu sua mãe, Ann 
Marie Reeves Jarvis, em maio de 1905, 

na cidade de Grafton, no estado da Vir-
gínia Ocidental, EUA. Com a morte da 
mãe, Anna, diante do sofrimento e da dor 
que sentiu, decidiu organizar com a ajuda 
de outras moças um dia especial para ho-
menagear todas as mães e para ensinar as 
crianças a importância da figura materna.

Anna e suas amigas eram ligadas à 
Igreja Metodista da cidade mencionada 
acima. Em 10 de maio de 1908, o grupo 
de Anna conseguiu celebrar um culto em 
homenagem às mães na Igreja Metodista 
Andrews, em Grafton. A repercussão do 
tema do culto logo chamou atenção de 
líderes locais e do então governador do 

estado de Virgínia Ocidental, William E. 
Glasscock. Glassock definiu a data de 26 
de abril de 1910 como o dia oficial de co-
memoração em homenagem às mães.

Logo a repercussão da celebração 
oficial em âmbito estadual alastrou-se 
para outras regiões dos Estados Unidos e 
foi adotada também por outros governa-
dores. Por fim, no ano de 1914, o então 
presidente dos EUA, Woodrow Wilson, 
propôs que o dia nacional das mães fosse 
comemorado em todo segundo domingo 
de maio. O importante a ser mencionado 
é que a decisão de Wilson foi tomada a 
partir de sugestão da própria Anna Jarvis, 

O Dia das Mães é comemorado     



05

Santo Antônio do Planalto

na mesma data desde o ano de 1914
que ficou internacionalmente conhecida como pa-
trona do Dia das Mães.

Dia das Mães 
no Brasil

No caso do Brasil, o Dia das Mães foi come-
morado pela primeira vez em 12 de maio de 1918, 
na Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. 
Em outros lugares, houve também outros focos de 
comemoração de mesmo teor, geralmente associa-
dos a instituições religiosas. Mas foi somente em 
1932, durante o governo provisório de Getúlio Var-
gas, que o Dia das Mães passou a ser celebrado se-
gundo o molde dos Estados Unidos, isto é, em todo 

segundo domingo do mês de maio.

Próximas datas da celebração
Dia das Mães 2018: 13 de maio
Dia das Mães 2019: 12 de maio
Dia das Mães 2020: 10 de maio
Dia das Mães 2021: 9 de maio
Dia das Mães 2022: 8 de maio
Dia das Mães 2023: 14 de maio

O Dia das Mães também é uma importante 
data para o comércio no Brasil, perdendo apenas 
para o Natal em vendas. 

Por Me. Cláudio Fernandes/Brasil Escola

CRÉDITOS: DIVULGAÇÃO
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Ibirapuitã, Nicolau Vergueiro

Ser chamada de mãe, é maravilhoso
Nove meses se passaram desde que 

Mara Rubia dos Santos e Nilton José dos 
Santos deram início ao processo para se 
tornarem pais. Hoje, 18 anos depois, Vi-
toria inicia o curso de Estética e Cosmé-
tica com o total apoio da família. 

Mara tornou-se mãe aos 32 anos, 
depois de tentativas para engravidar, sur-
giu a ideia da adoção. Com exemplos na 
família, ela sempre esteve ciente do que 
poderia enfrentar. O preconceito, lembra 
ela, existe, mas estava preparada. Mesmo 
ouvindo frases como “pegou para criar”, 
nada abala uma fa-
mília com laços que 
foram criados com 
amor.

O amor de mãe 
é um sentimento que 
surge no primeiro 
contato. “No pri-
meiro olhar, quando 
cheguei no hospital, 
no domingo, logo 
que ela nasceu, pe-
guei ela no colo e, 
naquele momento já 
me senti mãe dela, já 
queria levar ela co-
migo”, lembra Mara. Até que o processo 
para adoção fosse concluído se passaram 
mais três dias, e então Vitória Inês dos 
Santos chegou para completar a família 
de Mara e Nilton, “um presente maravi-

lhoso que ganhei”, diz a mãe.
Os laços se formam com o tempo, e 

de nenhuma maneira o nosso sentimento 
seria diferente. “Laço de sangue não é o 
mais importante, o importante é o amor 
e afinidade que construímos”, pontua 
ela. “Nossa relação é muito boa, somos 
confidentes, ela me conta tudo, é um 
amor de menina”, declara.

“Ser chamada de mãe pode ser nor-
mal, mas para quem não pode ter filhos, 
ser chamada de mãe, é um bem, um sen-
timento maravilhoso”, comenta Mara. 

“Quando passa um, 
dois dias sem que 
ela diga ‘mãe, eu te 
amo’, já sinto falta. 
Nosso amor é uma 
coisa muito boa”.

Uma frase que 
marca Mara dos 
Santos é: "adotar 
é amar um ser que 
não nasceu de mim 
mas nasceu para 
mim".

O ato de ado-
ção é lembrado por 
Vitória, que, como 

conta Mara, também tem a intenção de 
adotar. Bem recebida por todos, a estu-
dante nunca sofreu e não tem problema 
em dizer que foi adotada, sendo que os 
pais deixaram claro desde cedo este fato. 

Amor de mãe é um sentimento 
transparente, o orgulho, emoção e reali-

zação são evidentes em cada lembrança, 
em cada recordação, em cada apoio.

“No primeiro olhar, 
quando cheguei no    

hospital... peguei ela 
no colo e, naquele 

momento já me senti 
mãe dela”

Vitoria Inês dos Santos, Mara Rubia dos Santos e Nilton José dos Santos 

CRÉDITOS: ARQUIVO PESSOAL
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Nicolau Vergueiro

Cupcake de Frango com Azeitonas
Ingredientes

Massa:
- 2 colheres de sopa de fermento bio-

lógico seco
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 xícara de leite
- 1 xícara de caldo de galinha (dissol-

va 1 tablete em 1 xícara de água)
- 1 ovo
- 3 gemas
- 1/2 xícara de margarina
- 1/2 xícara de queijo parmesão ra-

lado
- 7 xícaras de farinha de trigo
- Orégano a gosto

Recheio:
- 400 g de Frango Desfiado Vapza
- 100 g de azeitona fatiada
- 1/2 cebola picada
- Salsinha a gosto
- Azeite de oliva para refogar
- Cream cheese para cobertura

Modo de Preparo

Massa:
Coloque em um recipiente os ingre-

dientes na ordem e mexa.
Coloque a farinha de trigo aos pou-

cos, sovando até soltar das mãos.
Deixe descansar por 30 minutos.

Recheio:
Em uma panela, refogue a cebola, 

adicione o frango e deixe secar um pouco.
Adicione a azeitona e a salsinha e 

misture.

Montagem:
Divida a massa em porções no tama-

nho desejado e abra na palma da mão.
Coloque uma porção do recheio e fe-

che a massa.
Coloque em forminhas de papel e dis-

ponha em fôrma própria para cupcakes.
Asse em forno pré-aquecido por apro-

ximadamente 20 minutos.
Decore com cream cheese e azeitona.

CRÉDITOS: DIVULGAÇÃO/ VAPZA



Em come-
m o r a ç ã o ao Dia das Mães, 

o jornal O Mensageiro, tradi-
cionalmente, produz o Caderno 
Especial de Dia das Mães. Todos 

aqueles que participaram com uma mensa-
gem para as mães concorrem à dois brindes. 
O sorteio dos prêmios foi realizado na sede 
do jornal, em Ernestina, na terça-feira, dia 

08 de maio, e contou com a presença dos par-
ceiros Lirian Voigt, Paulo Ricardo Kannenberg da 
Ótica e Joalheria Brilhante e Franciele Veiga, re-
presentando a Loja Flama.

 Confira 
quem foram as 
ganhadoras:

- Pulseira folhada a ouro da 
Ótica e Joalheria Brilhante de Er-
nestina: Marisa Burgel, de Nicolau Verguei-
ro.

- Bolsa da Lotérica e Loja Flama de 
Ernestina: Floricultura Vone, de Ernestina.

O jornal O Mensageiro parabeniza todas as 
mães por esta data tão especial.

Feliz Dia das Mães!


