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PARA SER MÃE NÃO BASTA GERAR É PRECISO 

AMAR! 

VEJA O EXEMPLO DESSAS MÃES:

Cosméticos e Perfumaria



Mãe,

Que é a base, a força, o refúgio,

amizade verdadeira,

o amor incondicional,

o carinho, a torcida.

Tudo de uma maneira ímpar!!!

A Diretoria Executiva da APAE 
parabeniza as mães. 

10/05/15
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" SER MÃE É ASSUMIR 
PERANTE O SENHOR O 
DOM DA CRIAÇÃO, DA 
DOAÇÃO E DO AMOR 
INCONDICIONAL."
 

Cosméticos e Perfumaria
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MÃES QUE AMAM!! 
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MENSAGEM DA REVISTA APAE ONLINE.

Você alguma vez já pensou como as mães dos deficientes são 
escolhidas?
Eu já. Uma vez visualizei Deus pairando sobre a Terra 
selecionando o seu instrumento de propagação com grande 
carinho e compassivamente.
Enquanto Ele observava, Ele instruía seus anjos a tomarem 
nota em um grande livro.
Para Beth, um menino, anjo da guarda Matheus.
Para Marjorie, uma menina, anjo da guarda Cecília.
Para Carrie, gêmeos, anjo da guarda, mande o Gerard ele está 
acostumado com a profanidade.
Finalmente ele passa um nome para um anjo sorri e diz:
Dê a ela uma criança deficiente.
O anjo cheio de curiosidade pergunta:
- Por que a ela senhor? Ela é tão alegre...
- Exatamente por isso. Como eu poderia dar uma criança 
deficiente para uma mãe que não soubesse o valor de um 
sorriso? Seria cruel.
- Mas será que ela terá paciência?
- Eu não quero que ela tenha muita paciência porque aí ela 
com certeza se afogará no mar da auto-piedade e desespero. 
Logo que o choque e o ressentimento passar, ela saberá como 
se conduzir.
- Senhor, eu estava observando hoje. Ela tem aquele forte 
sentimento de independência. Ela terá que ensinar a criança a 
viver no seu mundo e não vai ser fácil. E além do mais Senhor, 
eu acho que ela nem acredita na sua existência.
Deus sorri.
- Não tem importância. Eu posso dar um jeito nisso. Ela é 
perfeita. Ela possui o egoísmo no ponto certo.
O anjo engasgou.
- Egoísmo? E isso ainda é por acaso uma virtude?
- Deus acenou um sim e acrescentou:
- Se ela não conseguir se separar da criança de vez em 
quando, ela não sobreviverá. Sim, essa é uma das mulheres 
que eu abençoarei com uma criança menos perfeita. Ela ainda 
não faz idéia, mas ela será também muito invejada. Sabe, ela 
nunca irá admitir uma palavra não dita; ela nunca irá 
considerar um passo adiante, uma coisa comum. Quando ela 
descrever uma árvore ou um pôr do sol para seu filho cego, ela 
verá como poucos já conseguiram ver a minha obra. Eu a 
permitirei ver claramente coisas como ignorância, crueldade, 
preconceito e a ajudarei a superar a tudo. Ela nunca estará 
sozinha. Eu estarei ao seu lado cada minuto de sua vida, 
porque ela está trabalhando junto comigo.





 (31)3774-6633

CARTA DE UM FILHO ESPECIAL 

PARA A MÃE.

Num raro momento de felicidade, retomei a consciência e por 
alguns instantes libertei-me do corpo. Livre dos embaraços 
físicos, pedi a Deus a oportunidade de comunicar-me contigo.
Sei o quanto sofres ao ver-me no corpo excepcional onde me 
abrigo como filho do teu coração por isso quis falar te:
Saiba mãezinha querida, antes de receber-me carinhosamente 
em teu ventre eu era apenas um náufrago nos mares espirituais 
do sofrimento. Tu fostes a praia que me acolheu e devolveu-me 
a segurança. Não penses que se eu tivesse morrido ao nascer 
teria sido melhor para nós dois; é um engano cruel, pois o que 
mais importa para mim é viver.
O teu amor á a força que pode prolongar-me a vida. O corpo 
disforme que hoje sustenta-me a vida, representa para mim um 
tesouro de bênçãos onde reeduco meu espírito aprendendo a 
valorizar a vida que tantas vezes desprezei.
Sei que tu sofres por eu não poder dar alegrias de uma criança 
sadia, porém reconforta-me saber que para as mães como tu, 
Deus reserva as alegrias celestiais.
Ser mãe é missão natural das mulheres. Ser mãe de alguém 
como eu, é missão que Deus só entrega a mulheres como tu.
Vou retornar ao corpo, assim como uma ave que retorna ao 
ninho onde se abriga das tempestades, mas antes rogo a Deus 
que te abençoe colocando nesta rogativa a força de gratidão de 
um filho que teve a felicidade de ter um anjo como mãe.



MÃES QUE DOAM AMOR!!!
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DROGARIA 

     SANTA 

    HELENA.

SETE LAGOAS.
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CONTINUA...
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