MÚSICAS E POESIAS PARA O DIA DAS MÃES

Poesias
MÃE
Mário Quintana
Mãe... São três letras apenas
As desse nome bendito:
Também o Céu tem três letras...
E nelas cabe o infinito.
Para louvar nossa mãe,
Todo o bem que se disse
Nunca há de ser tão grande
Como o bem que ela nos quer...
Palavra tão pequenina,
Bem sabem os lábios meus
Que és do tamanho do Céu
E apenas menor que Deus!

Mãe
Sérgio Caparelli
De patins, de bicicleta,
de carro, moto, avião
nas asas da borboleta
e nos olhos do gavião
de barco, de velocípedes
a cavalo num trovão
nas cores do arco-íris
no rugido de um leão
na graça de um golfinho
e no germinar do grão
teu nome eu trago, mãe,
na palma da minha mão

Músicas
Viva a mamãe
Autor desconhecido

Viva a mamãe, hoje é seu dia, como eu lhe quero bem
Quero cantar e agradecer
Eu gosto de você!

Neste dia que é todo seu quero lhe ofertar
O amor em forma de canção
O amor, a flor maior!

Minha mãe
Balão Mágico
Hoje é um dia tão especial
Pra você
Que não dá pra esquecer
Em vez de comemorar eu queria te agradecer
Por tudo o que me fez
Você me viu nascer, crescer e andar
E a cada passo meu cuidava de mim
Me ensinou tudo o que eu sei
E muito mais
E agora é hora de dizer o que aprendi
Minha mãe
O que passou por mim ninguém vai passar
Minha mãe
Eu sei o que sofreu por mim sem reclamar
Você daria a vida por mim
Só pra me defender
Faria qualquer coisa por mim sem se arrepender
Esse é o dom de amar que Deus te deu
Minha mãe
Valeu pelo carinho e atenção
Minha mãe
Valeu do fundo do meu coração
Pra você o seu maior presente fui eu
Então saiba que pra mim nós somos iguais
Pois você é o melhor dos presentes que Deus me deu
Mãe eu te amo demais
Você me viu nascer, crescer e andar
E a cada passo meu cuidava de mim

Me ensinou tudo o que eu sei
E muito mais
E agora é hora de dizer o que aprendi
Minha mãe
O que passou por mim ninguém vai passar
Minha mãe
Eu sei o que sofreu por mim sem reclamar
Você daria a vida por mim
Só pra me defender
Faria qualquer coisa por mim sem se arrepender
Esse é o dom de amar que Deus te deu
Minha mãe
Valeu pelo carinho e atenção
Minha mãe
Valeu do fundo do meu coração
Pra você o seu maior presente fui eu
Então saiba que pra mim nós somos iguais
Pois você é o melhor dos presentes que Deus me deu
Mãe eu te amo demais

Mãe, palavrinha mágica
Xuxa
Mãe, tudo o que você faz
É com carinho e compreensão
Com muito amor no coração
Mãe sentimento mais profundo
Colocar um ser no mundo
Cuidar pra que ele viva em paz
Mãe quando vai fica a saudade
Mãe é a felicidade
Sempre a melhor amiga
Mãe recebeu da natureza
De todas a maior riqueza
Dar a luz a uma vida Mãe,
palavrinha mágica Mãe,
a super fantástica
Mãe, força e esperança
Mãe, que um dia foi criança
Mãe, não importa aonde for

Mãe, sem preconceito,
raça ou cor
Mãe, todo filho já chamou
Mãe, é o símbolo do amor

