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‘Ser mãe
ressignificou
muita coisa
na minha vida’
LLMarília Mendonça vai curtir seu primeiro

Dia das Mães hoje na companhia do filho
Leo, de quatro meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Murilo Huff. À
coluna, a cantora revela que vai comemorar a data com sua mãe, Ruth, e seu filho,
diz o que mudou com a chegada do bebê
e destaca as novidades sobre sua carreira
musical. Confira!

O que significa o Dia das Mães pra você?
Sempre significou muito e esse ano será ainda mais especial, porque é o meu primeiro como mãe, com o Leo nos braços.
Aquele clichê de que todo dia é Dia das Mães, agora eu vejo que é
exatamente isso e agradeço a Deus todos os dias por ter me dado
uma mãe como a minha e que me tornou a mãe que sou agora.
Mudou muito esse dia desde que o Leo nasceu?
Ser mãe ressignificou muita coisa na minha vida, eu me redescobri, aprendi a ser menos egoísta, aprendi que nem tudo é do
jeito que eu quero, meu filho tem as vontades dele, o tempo dele,
todos os dias eu aprendo algo com ele. O próprio sentido da minha vida mudou,tudo agora tem o mesmo destino,o bem do Leo.
O que você pensou e sentiu quando viu o rostinho
do Leo pela primeira vez?
Eu já amava o Leo bem antes do nascimento,mas quando vi o
rostinho dele pela primeira vez parece que o amor, que eu achava
que já era grande, se multiplicou por cem, por mil, não sei nem
explicar. Quando olhei pra ele eu soube realmente como minha
vida já tinha mudado.
Como você vai comemorar o Dia das Mães este ano,
mesmo com essa pandemia?
Em casa, da melhor maneira possível: com a minha mãe
e o meu filho. Nós moramos juntos, então temos esse privilégio de poder estar juntos, mas sei que neste momento difícil
muitos filhos vão passar essa data longe das mães. Pra quem
não pode estar junto, vale uma videochamada, uma ligação,

