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PRECE DE UMA MÃE 

 
 

 Bom Jesus lhe peço por todos os filhos que como os meus estão 

encarnados na Terra. 

 

 Eu não lhes posso falar, mas a voz de meu coração te rogo 

escutem. 

 

 Que sejam sempre zelosos em teu caminho que se afastam da 

maledicência onde poderão cair pela própria boca à condenação alheia. 

 

 Que recordem do perdão as ofensas para que não sejam como as 

flores secas que terminam no esquecimento. 

 

 Que entendam o poder da fé para não se marginalizarem na 

descrença. 

 

 Que renovem a cada dia o amor que nos ensinaste para que não 

faleçam nos condomínios do ódio. 

 

 Que eles possam percorrer o trilho da caridade a fim de que não 

presenciem o desenvolvimento do egoísmo em seus próprios corações. 

 

 Senhor, eu te peço humildemente para que abençoes todos os 

filhos nas diversas situações de provações na Terra, porque o amor 
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materno é fonte inesgotável de todas as mulheres que se fizeram mães 

pela tua benevolência. 

 

 Abençoes Senhor o filho do pobre, mas não esqueças do filho 

daquelas mães que nasceram no luxo e talvez sejam mendigos do afeto. 

 

 Ilumines os filhos que se fizeram encarnados cujas mães 

experimentam tormentoso antagonismo entre a justiça e o amor. 

 

 Apascenta os filhos que se perderam nas drogas, cujas mães lhe 

cultuam generoso amor à distância sem saberem seus paradeiros nas 

ruas. 

 

 Estanca Senhor as chagas de todos os filhos e filhas doentes cujas 

mães recrudescem o martírio de lhes conhecer o destino amargo sobre o 

pranto da dor e desesperança. 

 

 Senhor, se nos fizemos mães, permite-nos cumprir a elevada 

missão concedida por Deus a fim de que possamos como Maria, aceitar 

o que não nos compete mudar, amar sem escravizar sob nossos pontos 

de vista e principalmente servir o tanto quanto possamos na condução 

de nossos filhos na seara do bem, da paz e de tua bendita luz. 

 

Esther 

 


