
“Um bebé não arruinará a tua carreira” 
 

Num texto publicado em sua página de Facebook, Kristin, uma mãe norte americana de 36 
anos que se tornou conhecida por um vídeo viral no qual a sua família está a rezar o terço, 
procura mostrar o valor da maternidade a todas as mulheres que não querem ter filhos por 
medo de não conseguir alcançar um “êxito profissional”. O título do artigo é “Um bebé não 
arruinará tua carreira” e inclui 

uma foto onde aparece com o seu último filho, de sete meses. Na publicação escreveu: 
“Alguém me disse em 2016 que nunca teria sucesso na minha carreira ao ter um sexto filho. 
Este comentário incomodou-me realmente ... (como uma bomba mental cheia de dúvidas)”. 
Entretanto, assegurou que, “por algum milagre, estou a ter o melhor ano de desempenho na 
minha carreira. Graças a Deus. Não só provei que estamos errados, mas o mais importante é 
que provei que eu estava errada”. 

Kristin trabalha para uma corporação bancária “fazendo estruturas financeiras” dois dias 
por semana. É casada há 9 anos e o seu esposo tem um negócio próprio. 

“Na verdade, o meu desempenho atual é o resultado de todo o trabalho duro e os 
sacrifícios que eu fiz há alguns anos. Nenhum acontecimento vai acabar com tudo isso, 
especialmente um bebé”. ‘Agora apresentam-me aos novos clientes dizendo: 

‘Ela tem seis filhos’, em vez de dizer meu nome. Isso enche-me de orgulho”. A todas as 
mulheres que não querem abrir-se à maternidade por medo de prejudicar a sua carreira 
profissional, Kristin incentiva a “não ouvir estas pessoas que não subirão essa montanha. 
Apenas mantem a cabeça baixa e continua a subir ou a caminhar com firmeza. E necessário 
viver intensamente e permanecer forte”. 

Além de trabalhar e cuidar das crianças, Kristin e o seu esposo organizam-se todas as 
noites para rezar o Terço com os seus seis filhos. Kristin explicou que, através das redes 
sociais, procura “demostrar que rezar em família é possível, talvez difícil, mas isso vale a 
pena”. “Uma das experiências que provoca a oração do terço é que parece que nada acontece, 
mas quando perseveras, percebes o que acontece e não podes viver sem isso”. 


