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As mensagens abaixo são uma  
homenagem pelo Dia das Mães.

Elas foram escritas pelos  
coroinhas da Matriz Santa  

Bárbara para suas Mães...

Mãe você é tudo para mim e por 
isso eu quero te desejar um feliz 
dias das mães. Otávio Dutra.

Mãe é um prêmio muito bom, 
vale ouro é um presente 
de Deus.  Eve l ise  Dut ra .

Mãe você é a mulher que me 
deu a vida, que Deus te proteja 
em todos os momentos de 
sua vida, mãe você á flor mais 
lindado nosso jardim. Mãe te 
amo. De sua filha Mariana.

Raquel quero dizer que te amo 

demais nem daria para colocar 

nesse papel, bom, neste dia 

das mães quero te desejar 

muitas felicidades, e muitas 

bênçãos. Que Deus te abençoe 

sempre.  Te amo demais; 

Beat r iz  Tunuss i  Verdugo

Mãe, te agradeço por tudo, 

obrigado por ter me dado à luz.  

Te amo Gislene  Ass. Thalita Silva

Querida mamãe, que Deus 
continue iluminando seu caminho 
e que Maria te proteja.Mãe você 
é ótima, me ajuda em português, 
me fez nascer, você é uma ótima 
mãe, Obrigado por esta sempre 
comigo.  Guilherme Daimaru.

Rosa, minha mãe você é muito 

especial, um presente de Deus 

para mim.Você é uma mãe nota 

Dez, pois sempre esta comigo 

nos momentos tristes e felizes, 

sempre me apoiando. Te amo 

obrigado por ser minha mãe. 

Feliz dias das mães! Vitória.

Que r i da  Mãe ,  eu  que ro 
agradecer por me ajudar nos 
momentos mais difícil, e por 
tudo que você me fez, muito 
obrigada. Tenha um bom dias 
das mães. Ass. Lucas Bucoff

Selma, você é a mãe que 

eu sempre quis, e agradeço 

sempre a Deus por Ele ter te 

escolhido para ser a minha mãe! 

Beijos Giovana e Gabriel Sporh.

Mãe você é a razão da minha 
vida!! !  Mãe você é muito 
especial para mim, eu te amo 
muito. Coroinha Gabriela.

Para a minha avó Antônia. Vó, 

gosto muito da senhora, eu 

tenho uma mãe, mas você é 

minha segunda mãe. Te amo 

vó! Ass. Felipe Henrique Range

Para a minha querida mãe 
Valéria. Mãe, você é a pessoa 
que eu mais amo nesse mundo, 
você é a melhor coisa que 
aconteceu na minhavida. Muitas 
vezes não a compreendo, mais 
só quero que saiba que eu te amo! 
Ass. Felipe Henrique Rangel.

Querida mamãe, obrigada por 

tudo que você fez por mim, 

que Deus te abençoe. De sua 

filha Giovana Boni Cardoso

Mãe, eu te amo muito! Obrigada 

por tudo que você faz por 

mim, agradeço a Deus por 

tê-la como mãe. Que Deus te 

abençoe! Natalia Boni Cardoso.
Mãe: As mães de todo planeta Ofereço o brilho de um cometa Para tal beleza comparar Sem jamais pestanejar Por Deus abençoada Por Maria imaculada Do seu ventre surge a vida Mas tu és consagrada Mãe Amor Eterno Gustavo Capel

Juliana Minha mãe eu te amo 

que Deus te abençoe e te 

dê saúde e paz.    
 Eduardo.

Mãe, tu és a razão 

de nossas v idas!  Que 

Nossa Senhora que é mãe de 

todos nos guarde e a todas 

as mães sempre! Amém – 

Mar ia  C la ra  R .Andrade .

Querida mamãe, neste dia eu 
quero a parabenizar pelo o 
seu dia, pois você não é uma 
mãe igual às outras, mas a 
senhora é a mãe que qualquer 
um pode desejar. Feliz dia das 
mães. Maria Isabel R. Andrade

Q u e r i d a 

mamãe, agradeço por 

tudo que a senhora fez e faz por 

mim nesses meus dez anos de 

vida! Parabéns e Feliz dia das 

mães – João Pedro R. Andrade.

Mamãe você é a pessoa mais 

importante para mim, a mais 

linda e a mais amorosa, eu 

te amo muito, feliz dia das 

mães de seu f i lho  Abe l .

Bom, por onde eu começo, eu não posso dizer que eu gosto dela, 
posso dizer que ela é a melhor mãe do mundo todo e eu a amo e 
sempre vou amar, a primeira vez que olhei para ela, pensei essa 
é uma mãe boa em que eu vou sempre respeitar, mãe você é meu 
TESOURO.  E todos a amam, e segundo mãe, eu a adoro mais que 
tudo, e tudo que é preciso e peço-a não pensa duas vezes para 
me dar, porque não precisa pensar para amar.  Rafaela Rozinelli

Minha mãe me apoia em 
qualquer ocasião, e por isso 
que desejo a ela a benção 
de Deus. Para minha mãe 
Eliana de sua filha Andressa.

Feliz dia das mães, mamãe Nice! Mãe é vida, mãe é amor, mãe é 
fortaleza é sensibilidade, por mais que tentamos, nunca conseguiremos 
dar todos os adjetivos que uma mãe deve receber no dia de hoje. Hoje 
é dia de quem ama, sofre, chora, e quando chega o entardecer, já esta 
de pé novamente num sorriso que fascina, e nos mostra o quanto é 
forte, exatamente como elas são e não deixar que nada a derrube. Ser 
mãe é poder receber o maior dom que Deus pode dar que é de gerar 
vidas. Parabéns por ser diferente, por ser essa pessoa maravilhosa, 
por ser motivo de orgulho dos seus filhos Jair Neto e Vinicius Marron.

Mamãe Tatiane, quero 

te agradecer por tudo que 

você fez por mim e também 

peço a Deus que te abençoe. 

De sua filh
a Maria Eduarda.

Mãe é como um diamante raro, 

não há um coração igual de 

uma mãe, amoroso, sincero 

e bondoso, mesmo se seu 

filho for desobediente o amará 

sempre; aqui eu faço a minha 

homenagem a vocês mães.

Obs: sem vocês não somos 

ninguém.     João Gabriel.
Nenhuma língua é capaz 
de expressar, a beleza e 
a força de uma mãe, você 
já deve saber o quanto é 
grande o meu amor por 
você. Feliz dia das mães 
– De Yasmim para Vilma.

Mãe, você é um presente de 
Deus para mim, Feliz dia das 
mães.    De Sua filha Isabela

Mamãe há muito tempo você 
já sabia quanto eu escrevo 
mal, mas isso não importa, 
o que importa que hoje é o 
dia das mães, e hoje você é 
muito importante, é muuuuuuito 
importante, porque você é uma 
mãe incrível, eu não tenho 
palavras para demonstrar como 
você é importante para mim, 
você é o sol da minha vida, o 
meu maaaaaaior amor, e na 
minha vida inteira eu vou seguir 
o seu caminho para eu nunca 
me perder, obrigada por me 
entender e sempre acreditar 
nas minhas palavras. Feliz 
dia das mães.Com amor Gigi

Minha mãe pra mim é uma 
pessoa que deveria ter seu 
próprio dia, pois ela é especial 
pra mim e pra minha irmã!! 
Apesar dela ter cara de brava 
ela é um amor de pessoa, uma 
mulher meiga, amorosa e que 
eu AMO MUITO... MAMÃE EU 
TE AMO MUITO!!! Ana Clara e 
Ana Luísa


