
Cerimônia do Dia das Mães 
 

 

Honorável Rainha: Mãe, de você recebemos o dom mais precioso: a vida. Só por isso, 

seríamos infinitamente gratas, mas Você não se contentou em presentear-nos apenas 

com ela. Revestiu a nossa existência de amor, carinho e dedicação. Cultivou os valores 

que nos transformaram em pessoas responsáveis e conscientes. 

 

_________: Uma mãe existe pela imensidão de seu amor, tem um pouco de Deus; e 

pela constância de sua dedicação, tem um pouco de anjo. 

 

_________: Quando moça, pensa como uma anciã e, quando velha, age com todas as 

forças da juventude. 

 

_________: Quando ignorante, melhor que qualquer sábio desvenda os segredos da 

vida, e quando sábia, assume a simplicidade das crianças. 

 

_________: Quando pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama, e quando 

rica, sabe empobrecer-se para que seu coração não sangre ferido pelos ingratos. 

 

_________: Quando forte, estremece ao choro de uma criança, e quando fraca, alteia-se 

com a bravura dos leões. 

 

_________: Possui uma força que lhe permite continuar sempre a cuidar de sua família, 

sem se queixar, apesar das enfermidades e do cansaço, até mesmo quando outros 

entregam os pontos. 

 

_________: Trabalhando dobrado, você sacrificou seus sonhos em favor dos nossos. 

Não foi apenas mãe, mas também amiga e companheira, mesmo nas horas em que 

nossos ideais pareciam distantes.  

 

_________: Lembro das tuas palavras sussurradas em meus ouvidos ao amanhecer, 

onde pedias para que acreditasse na precisão da vida, pois era a minha forma de 

conduzi-la que faria a diferença. 

 

_________: Com o teu amor aprendi a alimentar o meu. Confiei nas direções que me 

deste, direções estas que, por vezes, não me fizeram sorrir de imediato, mas que 

trouxeram horizontes que até os dias de hoje ainda ensinam, e aconchegam o meu ser. 

 

_________: Mãe, necessito de seus afagos carinhosos. Preciso de uma voz terna, pois 

quando a vida fica difícil e confusa, a criança em mim volta a precisar de proteção e 

orientação. 

 

_________: Mãe, seu beijo de bom dia me ajuda a sair da cama, e seu abraço de boa 

noite ajuda a adoçar meus sonhos. Seu carinho durante o dia me diz o que você sente de 

verdade e seu cuidado durante a noite me faz sonhar com os anjos. 

 

_________: Mesmo quando nossos cabelos já estão brancos, ainda permanecem as 

distantes memórias e o forte desejo de ver mais uma vez essa mulher que tem o 

amoroso nome de Mãe. 



_________: Mãe, cada pranto que você enxugar, tornará seus filhos mais felizes; cada 

ato de fé cantará uma glorificação à vida; e cada sorriso que espalharem, plantará uma 

esperança de que podemos ser pessoas melhores. 

 

Honorável Rainha: Capelã você se dirigirá ao altar. (***) 

 

Capelã: “Nosso Pai Celestial, abençoe todas as mães aqui presentes. Mulheres capazes 

de dar suas vidas pela de seus filhos. Que entregam a razão e o coração num amor sem 

medida. Se todas as flores do mundo fossem colhidas para lhe ofertar, não seriam 

suficientes para agradecer todo o amor que tu nos dá. Amém”. (*) 

 

Honorável Rainha: Bibliotecária você lerá seu relatório. 

 

Honorável Rainha: Está Encerrada a Cerimônia do Dia das Mães. (*) 


