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Mãe. Que a beleza das flores,
a doçura do mel, o brilho das
estrelas, envolvam você... e
que continue irradiando este
amor e esta alegria que sempre
oferece!

Homenagem às mães

Mariangela

Ser mãe

Ser mãe, é algo divino sem explicação,
é um sentimento muito lindo que nos
invade sem limites, um sentimento eterno que nos faz virar uma protetora
incondicional.
É amar alguém intensamente, mesmo
sem ter visto o rostinho ou ter tocado
nesse serzinho que você carrega em seu
ventre e que ainda não lhe foi apresentado, mas que você já tem grande amor
por ele.
Ser mãe é você esperar nove meses
por uma pessoinha, com a certeza que

ela veio parta te fazer muito, muito feliz.
É vibrarmos há cada sorriso, há cada
gesto novo que essa pessoinha virá a
fazer, que para nós será um momento
mágico, será uma vitória para ele e para
nós, pois nós fazemos parte desse instante.
Ser mãe é você ficar admirando o sono
de seu filho (a) e imaginando como será
o seu futuro, e com os olhos cheios de
lágrimas, nós oramos nesse momento
para que tudo de certo em sua vida, e
nós sabemos que essa pessoinha nem
sempre vai poder estar bem protegida

nos nossos braços, por que em algum
momento de sua vida ele terá que seguir
sua vida e aprender a andar com suas
próprias pernas.
Ser mãe, é agradecer há Deus todos os
dias, por Ele ter dado a nós o dom divino de gerarmos o ser que nos fará a pessoa mais feliz do mundo e nós transformar nessa pessoa maravilhosa que é
"mãe" palavra tão pequena com significado infinito e belo.

Cláudia

Mães Virtuosas

Rossane

Alessandra

Edna Nolasco

Gerusa Mara

Jassira Penalva

Lêda Nova

Drª Lucia Tereza

Ivanildes

Heleusa Camara

Maria Anathalia

Irmã Lemos

Rosália Celestino

Monica Amorim

Cláudia e Rose

Adélia

Arly e Deyse

Conceição Leal

Rejane Martinet

Alda, Simone e Suzana

Livia Vianna

Guiomar Miranda

Selma Maria

Luciana

Lucia Rocha

Célia Maria

Alodite Meira

Ana Castro

Cleide Gusmão

