
Como é que os médicos mandam a mãe para o Céu? 

 O dia da mãe é todos os dias, sim. E é dia de todos os filhos. De todas as mães. Não 

há filhos sem mães, há sim mães que ficam mais longe, por diferentes razões.  
No dia da mãe lembram-se dias antigos e imagina-se um futuro por viver. As mães parecem 

não ter fim, mas mudam de forma como a lua: podem ser reinventadas no abraço do pai, 
encontradas na ternura dos avós, nos conselhos da tia. Apesar disso, “a mãe” existe de forma 

única e, por mais importante que sejam os papéis que todas as outras pessoas representem 
na vida destes filhos, a mãe não se dilui nisso. É bom que não se dilua. 

Os adultos vão alimentando medos e mitos e, por mais que sintam fazer o seu melhor, faltam 
três verdades essenciais: pensar não é necessariamente sentir; falar não é necessariamente 

narrar factos. E sim, o dia da mãe será para sempre diferente do que foi, do que deveria ser 
ou do que se vê ser na vida dos outros. 

 É muito importante que o adulto consiga ajudar a conversar sobre como era a mãe, 
sem medo ou vergonha, sobre o que faltou dizer e fazer, como seria bom que ela aqui 

estivesse, como nos sentiríamos se isso fosse assim, como temos saudades dela! Por vezes há 
quem pense “já ter contado a história” mas nunca parou para a sentir, lembrar, imaginar, a 

cada passo da história. A recordação de momentos felizes, ou eventualmente de outros mais 
dolorosos, traz a certeza de que aquela relação existia (mais ou menos perfeita) e era única. 

Esquecer não é a resposta.  
 No dia da mãe, a relação será sempre entre os filhos e as mães. Não nos enganemos: 

é a elas que querem telefonar e entregar as flores. Os adultos podem e devem permitir 
algumas escolhas, como quando os filhos desejam entregar a flor à avó, mas poderão ainda 

acrescentar a lembrança da mãe. 



No luto, o caminho é a manutenção da relação, seja ela simbólica (quando se visita um sítio 
que era especial) ou concreta (quando se usa o colar da mãe). A ausência da mãe encontra 

um lugar dentro dos filhos, do que guardam e contam sobre ela. Isso não assusta os filhos. É 
como se fosse agora a vez deles a fazerem viver, mesmo que de outra forma. 
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