Entrevista com Clarice Siqueira dos Santos
– Dia das mães
Com tantas tecnologias e informações ao alcance das crianças, ser mãe se
tornou um grande desafio, pois deve-se conciliar todas essas informações e
dispositivos com a educação dos filhos. Mas ainda é uma das maiores alegrias e
dádivas enviadas por Deus para as mulheres e, para falar mais sobre isso,
convidamos duas mães da Pastoral da Criança: a Iranilda Ferreira, de Prelazia do
Marajó/PA e a Clarice Siqueira dos Santos, de Maringá/PR

Iranilda, o que é ser mãe?
É receber esse projeto de Deus, que acreditou que eu, como mulher, sou digna
de receber e gerar uma vida e ajudar esse novo ser a caminhar na fé e na vida.

E para você, Clarice, o que é ser mãe?
É ter consciência da dádiva que é desfrutar deste presente de Deus.

Clarice, qual é o papel da mãe na nossa sociedade?
O papel da mãe continua sendo o mesmo: ser o maior exemplo de ser humano
para os filhos, seguindo os planos de Deus.

Iranilda, qual é a importância do papel da mãe hoje em
dia?
É muito importante para que nossos filhos tenham uma saúde, educação e
atendimento em todos os aspectos de qualidade.

E quais os desafios para as mães do século 21, Iranilda?
São vários, mas gostaria de destacar as tecnologias, pois eu como mãe não
estava e ainda não estou totalmente preparada para esses avanços de
tecnologia, por isso procuro sempre me atualizar e me preparar para
acompanhar.

E para você, Clarice, quais são os maiores desafios para
as mães?
Penso que os maiores desafios estão na educação, manter nossos filhos
educados, éticos e morais, e ensinando a ter uma vida plena com respeito ao
próximo e sempre independente.

Iranilda, como é que a dupla jornada de trabalho interfere
na relação mãe e filho?
No meu ponto de vista como mãe, prejudica tanto a mãe quanto os filhos, pois
muitas eles não se veem porque quando o filho acorda a mãe já saiu para
trabalhar e, quando volta, o filho já está dormindo, assim a mãe acaba não
acompanhando o desenvolvimento dos seus filhos no dia a dia.

Clarice, como o trabalho interfere na relação mãe e filho?
A mulher que se coloca a disposição de Deus, e aceita gerar um novo ser, precisa
ter clareza de que a rotina de hoje precisa de bom senso e atenção na qualidade
de tempo com o seu filho.

Quais são as alegrias das mães, Iranilda?
É ver o filho se desenvolvendo com todos os direitos garantidos, ter o pão de
cada dia para colocar na mesa do filho.

Iranilda, o que fazer para ser uma boa mãe?
Se colocar em oração perante a Deus, orar pelos filhos, dar carinho, acolher,
respeitar, proteger, educar com amor, fazer as boas ações para que os filhos
tomem exemplo, ter atitudes de boa conduta.

Clarice, o que as mães podem fazer para criar e educar
bem os seus filhos?
Educar na fé e a seguir os bons exemplos.

Iranilda, deixe uma mensagem para o dia das mães?
Feliz dia das mães, parabéns a todas as mães do Brasil e que Nossa Senhora
interceda por cada uma.

Clarice, deixe uma mensagem para o dia das mães?
Desejo a todas as mães um feliz dia das mães!
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Qual é a sua mensagem para todas as mães que
acompanham o Viva a Vida?
Ser mãe é uma dádiva de Deus, é tocar o céu e ganhar o maior dos troféus. O dia
das mães é super especial pois celebramos com carinho aquela que coopera
com ternura maior e infinita de Deus. Lembramos também daquela que foi
escolhida para ser mãe de Jesus, nosso Salvador. Com certeza os nossos
sentimentos são de gratidão, louvor e festa pelas nossas mães, agradeço de
coração as mães acompanhadas pela Pastoral da Criança e parabenizo todas as
líderes que são mães e colaboram com outras mães levando orientação e
esperança na luta pela vida plena. Que a Virgem Mãe de Deus cubra com seu
manto todas as mães, que elas sejam sempre agraciadas com a ternura divina.
Viva nossas mães, viva!
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