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Dia das Mães (10/05/2015) 

4º Domingo -Após Páscoa Domingo da Samaritana 

 

 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Amém. 

- Reverendos Padres, 

- Ilustríssimos Conselheiros, 

- Prezados fiéis e amigos. 

 “Cristo Ressuscitou dos mortos, pisando a morte 

com a morte, e dando a vida aos sepultados.” 

 Neste Tempo Pascal a Igreja Ortodoxa chama a 

atenção para o papel das mulheres e sua importância 

na transmissão da boa nova da ressurreição:  

                               “Cristo Ressuscitou!” 

 Um grupo de discípulas de Jesus, que ficaram 

conhecidas como “Portadoras de Aromas”, foram as 

primeiras que ouviram este alegre anúncio do anjo que 

encontraram junto ao túmulo vazio de Jesus,  
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 o qual lhes disse: 

 “Não tenhais medo; pois eu sei que buscais a 

Jesus, que foi crucificado (e aqui sepultado).  

 Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como 

havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. 

Ide pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos 

que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai 

adiante de vós para a Galiléia; ali o vereis.” 

Queridos fiéis 

 A ressurreição, como nós bem sabemos, é a base 

de nossa fé cristã, pois sem ela a nossa fé seria vã, 

como ensinou o apóstolo Paulo. 

E a melhor expressão do anúncio da ressurreição às 

mulheres está no cântico de hoje, que diz: 

“As discípulas do Senhor aprenderam do Anjo a 

anunciar a jubilosa Ressurreição.  
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 Abandonando a condenação dos nossos 

antepassados, se dirigiram orgulhosas aos apóstolos, 

dizendo:  

 A morte já é cativa e o Cristo Deus já 

ressuscitou, dando ao mundo a grande misericórdia.” 

 O texto do Santo Evangelho que lemos hoje 

narra o encontro de Jesus Cristo com uma mulher de 

Samaria (a samaritana), onde estava o poço de Jacó, e 

apresenta-nos Jesus Cristo em atitude agradável e 

humana, e ao mesmo tempo como um bom catequista, 

capaz de colocar-se perfeitamente em sintonia com 

quem está diante dele. 

 Ela foi ao poço de Jacó com uma jarra (um 

cântaro), para pegar água, e lá encontrou-se com Jesus 

Cristo, que ela não sabia quem era, e ao ouvir suas 

palavras cheias de sabedoria divina, reconheceu nele o 

Cristo, o Salvador, e foi tocada pelo que ele lhe disse. 
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 Ela deixou a jarra, como narrou o evangelista 

São João, e foi rapidamente à cidade, chamando as 

pessoas para conhecer Cristo, o Messias prometido. 

 Sim, ela foi buscar água, bebida para a vida 

terrena, mas encontrou-se com a fonte da água viva, 

bebida para a vida eterna, e deixou aquilo que era 

material e passageiro, e pediu a água da vida eterna, a 

qual somente Jesus pode nos dar, como ele disse: 

 “Quem beber da água que eu lhe der jamais terá 

sede. A água que eu lhe der será nele uma fonte que 

jorra para a vida eterna”. 

 Esta breve história, queridos fiéis, nos ensina a 

superar e deixar de lado as questões mundanas, 

terrenas, quando nos encontrarmos com Jesus e 

ouvimos seus ensinamentos. 
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 Depois de ouvir Jesus, aquela samaritana 

assumiu com alegria a missão de anunciar seu 

Evangelho, por isso convidou a gente de sua terra a 

conhecê-lo e ouvi-lo, porque entendeu que ali estava a 

vida verdadeira e a sabedoria de Deus para os seres 

humanos. 

 E nós, neste momento, participando desta Santa 

Missa, temos um encontro espiritual com Jesus, 

ouvimos suas palavras e recebemos seus preciosos 

Corpo e Sangue, alimento para nossas almas e corpos, 

alimento para a vida verdadeira, e força espiritual. 

 Nós hoje somos chamados a imitar a samaritana, 

anunciando o nome de Jesus em todo lugar e a todo 

tempo com grande orgulho e forte fé. 

 Esta é a maior necessidade do mundo, hoje e 

sempre. 
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Dia das Mães 

 Também hoje, segundo domingo de maio, 

conforme o calendário ocidental, celebramos uma data 

de grande importância, digna de nossa especial 

atenção e da devida comemoração: o “Dia das Mães”.  

 No Oriente, esta data é celebrada no início da 

primavera, dia 21 de março, mostrando a alegria da 

nova vida que nasce com a natureza das flores da 

primavera. 

 Este dia toca o coração de todos nós, pois esta 

comemoração anual é a melhor expressão da 

renovação dos votos de amor, respeito e gratidão dos 

filhos a todas as mães, porque ninguém veio ao mundo 

sem mãe.  

 A maternidade é uma centelha sagrada, uma 

dádiva dos Céus, uma função natural que Deus 

conferiu à mulher. 
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 O qualificativo mais importante da mãe é que 

ela dá mais do que recebe, sendo que foi o próprio 

Deus que a revestiu com esse sublime manto da 

doação voluntária. 

 Uma famosa educadora francesa do século 

passado, disse: 

          “Quem educa um homem, educa um indivíduo; 

quem educa uma mãe, educa toda uma geração.” 

Na literatura árabe, inclusive em suas poesias, são 

apresentadas semelhanças entre a escola e a mãe. 

 Disse, por exemplo, um sábio: 

 “Se a mãe estiver bem preparada, eis que 

teremos uma nação bem qualificada.” 

 Logo, esta data comemorativa, como as outras, 

não foi feita para que passasse sem deixar um marco 

na vida de todo indivíduo, de todo ser humano; e é por 

isso, que cada homem,  
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 qualquer que seja sua posição social, deve se 

lembrar, no Dia das Mães, que nasceu do ventre de 

uma mãe.  

 Busquemos pelo maior dentre os grandes 

homens, e verificaremos que ele também nasceu do 

ventre de uma mãe, e veio a este mundo como os 

demais seres humanos. 

 Até Deus, o próprio Criador, pelo seu amor à 

humanidade, aceitou tornar-se homem e, de forma 

transcendental, nascer de uma mulher; e com isso, 

conferiu às mulheres uma grande honra, por ter-se 

encarnado e nascido de uma delas. 

 É isto que nos diz o apóstolo São Paulo, quando 

escreveu em uma de suas epístolas: 

 “Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu 

Filho,   NASCIDO DE MULHER para que nos seja 

dado ser filhos adotivos.”      
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         Devemos dizer que o Dia das Mães 

 é realmente festejado quando nele renovamos 

nossa lealdade, nosso respeito e amor a nossas mães 

terrenas. 

 No entendimento religioso-espiritual, 

recordamos também nesta ocasião da nossa Mãe 

Espiritual, Nossa Senhora, que a todos envolve com 

sua graça e amor, pois ela é a Mãe de toda a nova 

criação, e de todas as gerações.  

Ela é a Mãe de todas as mães. 

 Tudo isso foi esclarecido quando Jesus Cristo 

estava na Cruz e disse a São João, olhando para Nossa 

Senhora: “Esta é sua mãe”, e disse para Nossa 

Senhora, olhando para São João: “Este é seu filho”. 

  

 A partir daquele momento toda nova criatura 

tem como mãe Nossa Senhora, a mãe perpétua, viva 

nos Céus, rezando sempre por todos nós.  
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 Lembramos ainda, de maneira especial, que a 

Santa Igreja é, igualmente, Mãe, mãe carinhosa 

preocupada com seus filhos. 

 Porque todos os fiéis são nascidos da Igreja no 

dia do batismo, através da pia batismal que representa 

o ventre da mãe Igreja. 

 Por isso desejamos, de coração, ter todos sempre 

junto de nós, atuantes em nossa Igreja, para sermos 

ainda mais abençoados por Deus.  

 Finamente, amados em Cristo, em nome de nossa 

Mãe, a Igreja Ortodoxa Antioquina, felicito todas as 

mães, esperando que não se afaste de suas vistas o 

exemplo da Mãe verdadeira, a Mãe das mães, e que se 

lembrem sempre da graça especial que Deus concedeu 

a toda mãe. 

 Parabéns e que Deus as abençoe. 

 Digamos, então, com todo respeito e amor: 
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 Que esta data se repita para nossas mães por 

muitos e muitos anos, com toda felicidade, sempre nos 

lembrando das nossas mães que já faleceram, rogando 

ao Senhor Deus que as tenha em sua morada eterna na 

glória. 

   E que Deus derrame suas bênçãos sobre todas 

as senhoras, mães, e suas famílias, com a proteção da 

Mãe de Deus, Mãe de todas as mães. 

 Hoje, nesta feliz ocasião, rezamos por todas as 

mães presentes, e desejamos homenageá-las com um 

gesto simbólico. 

 Vamos pedir, então, às mães aqui presentes que 

venham até a frente, perto do altar, para receberem 

uma rosa, e em seguida vamos tirar uma foto juntos, 

em comemoração desta data abençoada. 

   Amém . 

Dom Damaskinos Mansour 


