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Ser mãe… É a missão de maior responsabilidade. É 
amar de forma mais completa. É dar o melhor de si e 
não esperar nada em troca… À ela devemos nossa 
vida pois é merecedora de todo nosso respeito e 
digna de todo nosso afeto. Mãe é sinônimo de amor e 
bondade. Feliz Dia das Mães!
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Uma luz diferente brilha em teu olhar.

Todos os anjos do céu se juntaram para louvar.

És especial entre as mulheres.

Bendito ventre, berço do novo ser que está para chegar.

Parabéns, de mamãe já podem te chamar.

Feliz Dia das Mães!

Beleza divina é ter o ventre abençoado, pra receber 
com todo amor o lho que será gerado.

É amar sem fronteiras, pelo instinto aorado e viver 
intensamente, pelo lho tão amado.

Nem se vê e já se ama, esse pedacinho de gente que 
transforma nossa alma e mexe com o coração da 
gente!



O alicerce da vida começa com o amor de Mãe, que 
constrói, nos da força e nos renova em cada gesto e 
carinho

Ser mãe é ser guerreira, é saber voar e rastejar se 
necessário. Ser mãe é conquistar mundos novos todos 
os dias para seus lhos. E é abrir janelas a cada porta 
que se fecha. Ser mãe é enriquecer a vida através da 
luz que lhe é inerente e é ser sangue e é ser pólvora. E 
é fazer do amor o país de seus rebentos. Ser mãe é 
alimentar as bocas da esperança. Ser mãe é ser 
paixão.

Você é tudo isso, minha mãe, meu amor



"O homem somente compreenderá a natureza 
quando entender o que é Ser Mãe. O homem 
somente entenderá o que é ser Mãe quando deixar 
de ser homem."(Albert Einstein)

"Mãe, são três letras apenas. As desse nome bendito 
também o Céu tem três letras e nelas cabem o innito." 
(Mário Quintana)

«Ser mãe é sentir todo o poder do universo dentro do 
ventre e como um grande arquiteto ela molda, 
constroi e edica o bem mais precioso, a vida!»
 (Luis Alves)



"A rosa é a rainha das ores, viva manifestação da 
gura materna que possui a fragância do amor e 
nos livra dos espinhos da vida." (Luis Alves)

«A melhor maneira de descrever uma mãe é através 
da soma de tudo de bom que existe na vida com o 
melhor que podemos oferecer. Ser mãe é viver em 
prol dos lhos, é ser incondicional em seu amor, é ser o 
próprio amor manifestado em forma de mulher.»
 (Luis Alves)

Na vida, nada consegue ser maior do que o amor e o
carinho de uma mãe



O maior presente de uma mãe, é sentir o valor que o 
lho dá, a cada minuto de sua vida!

Maior amor do mundo não há, do que o amor de mãe!

Desejamos a todas as rainhas do mundo que para nós 
são as nossas mães muito amor

Mãe, para nós você é o símbolo verdadeiro do amor 
de Deus, parabéns!



Olhares,
Mãe, olhar de pureza, olhar de nobreza;
olhar de humildade,olhar de generosidade;
olhar de amizade, olhar de fraternidade.
Mãe olhar de Amor!!!!!!

Mãe...
Você é a presença de cada passo que o tempo não 
apaga:
por mais longo e escuro que seja o caminho haverá 
sempre um horizonte...
São os votos da clinica IPEME a todas as mães.
FELIZ DIAS DAS MÃES! 



Texto da fonoaudióloga Andressa Regina da Silva:
 
“O amor mais bonito que existe! Um feliz dia das 
mães para todas vocês que fazem desse amor o mais 
belo de todos!”
___________________________________________________

Menina , mulher, jeito carinhoso de ser. Amorosa 
,prestativa, simplesmente MÃE. Deus estava muito 
lnspirado quando fez a mulher esse ser iluminado 
pronta pra gerar vidas para servir  se privar de tudo 
pelo outro. A todas as mães biológicas, adotivas, 
mães emprestadas, pães, irmãs  que são mães.
 A todas! Que Nossa Senhora passe na frente e 
derrame bençãos, força e saúde, para que nós 
possamos sempre caminhar lado a lado com nossos 
lhos. Mãe sinônimo de AMOR. 
FELIZ DIA DAS MÃES 

Luzitânia Souza
Fisioterapeuta do APAE



Para mim ser mãe foi um sonho realizado, desde 
quando brincava de boneca achava lindo cuidar, 
amar e ter alguém pra eu chamar de “meu”. Com o 
tempo percebi que não é bem assim que funciona, 
pois os lhos não são propriedades das mães, são 
apenas alguém que geramos, amamos e cuidamos 
para o mundo. Porém, com as Graças de Deus, 
conseguimos ter nos lhos um amigo, um 
companheiro, e sim alguém pra chamarmos de “meu 
lho” / “minha lha”.

Ser mãe tem um signicado innito, é dar amor sem 
medidas, dedicação total,força coragem e sabedoria.
Ser mãe não é só dar a luz e sim, deixar de lado seus 
sonhos, suas vontades, renunciar sua própria vida e 
estar sempre pronta para amparar seus lhos, mesmo 
que tenha que cair por eles.

Elza Izabel
Funcionária do APAE

Neide J. Silva
Assistente Social do APAE



Desejo que neste dia das mães, a joia mais preciosa que 
cada mãe possa receber, seja os braços de seus lhos ao 
redor de seu pescoço! 
Parabéns mamães hoje e todos os 364 dias do ano! 
Abençoa senhor todas as mães! 

Maria Rita
Funcionária do APAE



"Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio
Adivinhar sentimentos
Encontrar a palavra certa nos momentos incertos
Nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir
Sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e 
amparar»

(Trecho do livro “Minha mãe, meu mundo”, de 
Anderson Cavalcante e Simone Paulino, Editora 
Gente, 1ª Ed., 2008.)

A PREVINCENDIO DESEJA UM FELIZ DIA DAS MÃES!





Mãe, todos os dias eu agradeço pela vida que você 
me deu. Mas, neste Dia das Mães, eu quero agradecer 
pelo exemplo, você é capaz de amar ao pequeno até 
que cresça; ao enfermo, até que se cure; ao ausente, 
até que volte; só a mãe pode amar assim. Feliz Dia 
das Mães!

Mãe...
Teus braços sempre se abrem quando preciso um 
abraço. Teu coração sabe compreender quando preciso 
uma amiga. Teus olhos sensíveis se endurecem quando 
preciso uma lição. Tua força e teu amor me dirigiram 
pela vida e me deram as asas que precisava para voar.
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Ser mãe é mais do que um DOM.

Ser mãe é ser esperança, é ser coragem, é ser carinho ...

Mãe é amor, AMOR que se dá sem pedir nada em 
troca!!! 

O Colégio Diocesano Dom Silvério deseja todas as mães
FELIZ DIA DAS MÃES!!! 

"A melhor forma de explicar o amor de mãe é por 
meio da soma de tudo o que há de bom na vida com 
o melhor que podemos oferecer a quem amamos. Ser 
mãe é ser a materialização mais digna do conceito de 
amor.
O Rotaract Club de Sete Lagoas Boa Vista deseja a 
todas as mães um excelente dia!"



O Serviço Social da APAE/SL comemorou o dia das 
mães nesta quinta feira, 05/05/16, com as mães mais 
que especiais do grupo de convivência e 
fortalecimento de vínculos do Clube de Mães e da 
Escola de Pais. manhã e tarde.



Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio.
Adivinhar sentimentos.
Encontrar a palavra certa nos momentos incertos.
Nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece 
ruir.
Sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger 
e amparar.

Sua existência é em si um ato de amor.
Gerar, cuidar, nutrir.
Amar, amar, amar...
Amar com um amor incondicional que nada espera 
em troca.
Afeto desmedido e incontido, Mãe é um ser innito

Homenagem das assistentes
e cozinheiras do APAE



Mãe,
Palavra signicativa, repleta de lembranças, 
atitudes, sentimentos...!
Ser mãe Difícil? Fácil?
Como Saber sem antes conceber!
Porém percebe –se que ao receber esta missão são 
noites roubadas, horários loucos, preocupações ao 
extremo. Tudo em prol do novo ser que
ajudamos a trazer ao mundo.
Ser mãe não é fácil, porém não impossível...!
São horas destinadas ao crescimento do outro, 
reservadas ao acalento, cessar lágrimas, mudas as 
mentes...
E torcer para que este novo ser seja do bem!!!
Deciente? Diferente? Mas complicado ainda está 
mãe, amparada no colo por Deus, mas que necessita 
de forças a mais, humanidade para
todos, capacidade de aceitação para lutar e 
transformar a sua vida e a vida do ser que parte 
dela veio a esta vida e que é certo tem também
um por que, um querer, um bem querer.

Feliz dia das Mães

Aparecida de Cássia Carvalho Cruz
Professora da APAE



Coração paciente

Na infância, nós te chamávamos de manhê, lembras?
Tudo fazias para ver nascer em nossos olhos o 
sorriso puro da criança, enquanto ia brilhando
nos teus o sorriso da felicidade. 

O tempo passa, mas nós sempre teremos a ti 
em nossos corações, porque tu, mãe, és o principal de 
nossas vidas. 

E tem mais, mãe, tens toda uma riqueza que não 
trocaremos por outro presente do mundo.

Nestes dias, o mundo enche-se de alegria, ores,
poesia porque é teu e de Nossa Senhora.

Todos se voltam para ti, a pessoa mais querida
do lar, que sabe fazer com que todos vivam em 
harmonia.



A APAE realizou nesta sexta-feira 06/05/2016 

a festa do Dia das Mães para professoras,

funcionárias e mães dos assistidos do APAE,

com muita música, comida e bebida.

Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584
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