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MAMÃE !!!!!!! 
 

Mamãe ouça a minha voz em seu pensamento; eu te quero tanto 

e você já me conhece. 

 E jungido ao teu sentimento não me repilas do ventre rogo-te em 

prece; por agora sei que o desespero que te imola é angústia profunda 

pela afeição, mas ouça-me na paz que te consola. 

 Renascer para mim será minha benção. Muita luta, muita treva 

derrotamos para que encontrássemos a aceitação; não deixeis que o 

minuto insano me separe de teu coração. 

 Mãezinha te apelo me recebas por companhia. Prometo-te ser-te-

ei só alegria. 

 Na vida de trabalho sobre a terra afasta-te da indecisão e 

afugenta-te da guerra. E logo estarei ao teu colo junto ao peito para que 

a rainha saia vencedora do preconceito e de toda velação. 

 Mãezinha não esqueças nosso sagrado compromisso. Não penses 

que nada tens a ver com isso abandonando-me à morte. 

 Peço-te que tenhas coragem e ânimo forte a fim de que mesmo 

encontrando-te ferida dês a todos sublime lição de vida, ressurgindo a 

luz  ante a crueldade na santa e sublime tarefa da maturidade. 

Mamãe reconheça-me sempre assim. Que seria eu sem você? De 

que seria você sem a mim? 

 Mamãe te quero tanto bem o sabes. És para mim pérolas de 

diamantes e cadeias de jade a luzir em todos os instantes na 

constelação celestial. Teu coração sublime e energia e bonança é 

paciência que nunca se cansa de me amparar. Assim te agradeço por 

escolheres me aguardar para a vida humana dignificar na pessoa deste 

filho amado seu. 

 Obrigado mamãe por me receber a fim de que eu possa 

dizer: Graças a Deus! 

 
Maria de Lourdes 


