CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado JUNJI ABE

O Sr. JUNJI ABE (MDB-SP) pronuncia o seguinte discurso:
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o segundo
domingo de maio é um dia santo. É quando comemoramos o dia da
santa que é canonizada por cada um de nós: a nossa mãe.
Os melhores dicionários existentes definem santo como a
pessoa que é “sagrada, que vive segundo os preceitos religiosos, a
lei divina; respeitável, venerável, veneranda; que tem bom coração,
bondosa em extremo; que não pode ser violada ou profanada;
respeitante às coisas divinas, à religião, ao culto; útil, proveitosa,
profícua e eficaz”. Então, quem mais preencheria tantos requisitos,
em uma única pessoa, senão, as nossas mães?
As comemorações não contemplam só as mães biológicas.
Quantas são as irmãs, tias, primas, sogras, mães adotivas e
voluntárias que abrem, igualmente, o coração, para agasalhar filhos
que adotam como seus? E se dedicam da mesma forma, lhes dão
educação, carinho, amor, paciência, lhes mostram o melhor
caminho a seguir e ainda lhes ensinam que a vida revela diversos
obstáculos e que estão dispostas a ajudar, sempre que necessário.
Muitas vezes, a rotina, o estresse cotidiano, a luta por uma
vida melhor, ou até mesmo pela sobrevivência, faz com que os
filhos depositem no presente de domingo a compensação por um
abraço não dado, pela atenção esquecida ou, simplesmente, por
um carinho negado.
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Não raro, tardiamente, deparamo-nos com a situação em que
só nos resta a oração para venerá-las. Ou, quem sabe para pedir
perdão pela omissão que praticamos durante tanto tempo,
buscando o “ter”, no lugar de um mandamento que elas próprias
nos ensinam: o “ser”.
Pensando sobre o significado da palavra mãe, posso
descrevê-la como uma bússola, um norte imantado nesta nossa
caminhada cheia de entroncamentos e bifurcações. Domingo
também é dia de refletirmos sobre nós mesmos, sobre os rumos da
nossa existência, sobre nossos valores, todos eles, projetados
ainda no ventre, quando somos iguais no sopro da vida.
São incontáveis as noites mal dormidas, o choro contido, a
dor comprimida, tantas orações para suplicar por nós. Sim, Deus
ouve e atende um pedido de mãe mais do que nossos próprios
pedidos.
Talvez,

não

fosse

necessário

um

dia

especial

para

comemorarmos o Dia das Mães. Um dia para comemorarmos
alguém que jamais deve ser esquecida. Esquecê-las é o sinal mais
evidente de alguém que não ama a si próprio, de um ser que
perdeu todas as suas referências e também a sua identidade.
Domingo será mais um dia de lágrimas, de alegria e de
saudade, de presentes e de ausentes. De mães e filhos que se
encontrarão no abraço e no pensamento, na ação e na oração. É o
dia em que todos os filhos, sem exceção, têm o direito de ter, longe
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de qualquer arrogância, a “melhor mãe do mundo”. Todas elas são
as melhores de todo o universo.
Imagino como seria este mundo se cada filho seguisse, de
fato, os conselhos da “melhor mãe do mundo”. Algo muito diferente
da atual barbárie em que nos encontramos. São muitos os projetos
de mães, interrompidos pela violência praticada por quem não
seguiu seus ensinamentos.
Quantas serão as Marias, mães de tantos Josés, tantos
Joões, tantas Claras, mães de tantas Anas, as mães anônimas de
tantos filhos que tiveram suas vidas ceifadas pela barbárie
humana? Quantos foram os conselhos que desdenhamos? Quantos
foram os caminhos de que nos desviamos? Temos de recuperar os
ensinamentos que delas recebemos, desde o berço.
O presente da mãe, por mais simples que seja, ou ainda
expresso numa pequena, e saudosa oração, continua impregnado
de amor, de carinho e de reconhecimento pelo que ela significa
para todos nós. É por isso que as mães são – neste mundo de
incomparáveis –, indescritíveis, únicas e, sobretudo, uma chama de
esperança.
Excelentíssimo presidente, nobres deputadas e deputados,
durante minha trajetória de vida, tive, com certeza, mais ganhos do
que perdas. Deus me deu uma mãe maravilhosa, uma esposa
incrível que é mãe excepcional para meus três amados filhos e avó
magistral para meus sete netos. Também tive os presente divinos
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de uma sogra, que é uma segunda mãe, e de uma nora formidável.
Agradeço a Deus por sua infinita bondade, por me permitir dizer
todos os dias a estas mulheres, que elas fazem minha vida mais
feliz e o quanto é intenso meu amor por elas!
Desejo que o próximo 13 de maio possa ser, de fato, um dia
diferente. Que todas as mães recebam o carinho e as orações que
elas, sem exceção, merecem. Mas, que seja, também um dia de
profunda reflexão, que possamos recuperar – em nosso dia a dia,
no trabalho, no trânsito, em nossas relações pessoais – os valores
e as referências que todas as mães nos ensinam. Esta sim,
seguramente, seria a melhor das homenagens que poderíamos
prestar a todas elas. Não só no Dia das Mães, mas em todos os
dias do ano!

Muito obrigado!

Deputado JUNJI ABE – MDB-SP
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