
 
 

Eu te amo 
Mamãe, eu te amo de verdade! 

Mamãe, para sempre te adorarei! 
   Mamãe, você é o amor da minha vida! 

Mamãe, eu morreria por você! 
Mamãe, você é luz do meu caminho! 

Mamãe, não viveria sem você! 
Você é o meu amor, a minha vida1 

Minha querida, minha flor! 
Uma rosa com o seu amor 
Eu te amo de verdade! 
Minha querida mamãe 
I love you made! 
E tenha um... 

FELIZ DIA DAS MÃES 
 
 



 

Mamãe 
 

Mamãe, você é linda 

Mamãe, você é bela 

Parece mais uma rosa na primavera 

 

Que linda você é, mamãe 

Até uma estrela tem inveja de você! 

 

Seu cabelo parece ouro 

   Seus olhos parecem duas  

Safiras cor de mel 

E sua pele é muito lisa e macia! 

 

 



 

A minha mãe 

 

A minha mãe é linda 

Igual a um diamante 

Que brilha a todo instante 

Ela é minha vida! 

 

A minha mãe é carinhosa 

Igual a uma rosa. 

Ela é muito amorosa  

e cheirosa! 

 
 
 



 
Feliz dia das mães 
A minha mãe é tudo 

Na minha vida 
Eu a amo muito! 

 
A mãe da gente 
É tudo de bem! 

Ela está sempre comigo 
Eu tenho muita certeza 
Quando ela briga comigo 

É para o meu bem! 

    

    



    

MãeMãeMãeMãe    
    

Mãe, você muitas Mãe, você muitas Mãe, você muitas Mãe, você muitas     

vvvvezes é legalezes é legalezes é legalezes é legal    

Às vezes, não!Às vezes, não!Às vezes, não!Às vezes, não!    

Mas te amoMas te amoMas te amoMas te amo!!!!    

Vai saber? É amor!Vai saber? É amor!Vai saber? É amor!Vai saber? É amor!    

Falo issFalo issFalo issFalo isso o o o e e e e é de coração.é de coração.é de coração.é de coração.    

    

Te amoTe amoTe amoTe amo    de montãode montãode montãode montão....    

Obrigada Obrigada Obrigada Obrigada     

PPPPor cuidaror cuidaror cuidaror cuidar    dddde mim e mim e mim e mim     

EsteEsteEsteEste    tempo todotempo todotempo todotempo todo....    
 

 



 

Mamãe querida 
 

De meus dois presentes vou falar. 
Dois presentes que ganhei do Criador: 

 
O primeiro é Jesus Cristo, meu amigo, 

Meu amigo mais chegado 
Dia e noite, noite e dia, 

Ele está sempre ao meu lado. 
 

O segundo é você, mamãe querida! 
Você é meu tesouro 
É anjo da minha vida. 

 

    
    



    
Mamãe, minha mãe!Mamãe, minha mãe!Mamãe, minha mãe!Mamãe, minha mãe!    

 
Mãe, você iluminou Mãe, você iluminou Mãe, você iluminou Mãe, você iluminou     
Meu Meu Meu Meu caminhocaminhocaminhocaminho    
Igual ao solIgual ao solIgual ao solIgual ao sol    

Me tirouMe tirouMe tirouMe tirou    do do do do mau caminho!mau caminho!mau caminho!mau caminho!    
VVVVocê é minha linda florocê é minha linda florocê é minha linda florocê é minha linda flor    
E, não ligue pra os outros, E, não ligue pra os outros, E, não ligue pra os outros, E, não ligue pra os outros,     
eles tem inveja!eles tem inveja!eles tem inveja!eles tem inveja!    

Você sempre será, a melhor,Você sempre será, a melhor,Você sempre será, a melhor,Você sempre será, a melhor,    
A minha mãe!A minha mãe!A minha mãe!A minha mãe!    

 

 

 



 

Minha mãe 
 

Mãe é legal 
Ela é sempre  
Sensacional! 
Queria viajar  

Para Hollywood 
Mas, só se fosse com ela. 

 
Minha mãe  

Não é magrela 
É perfeita  

Para desfilar  
Na passarela! 

 



Mamãe 
 

Minha mãe gosta de mim 
Amor sem fim! 

 
É muito cheirosa 

E também carinhosa. 
 

Quando me machuco, 
Já vem me ajudar 

E pra parar de doer, 
Um beijinho vem me dar! 

 
Antes de tomar vacina 

Contar de dez para baixo, 
É o que me ensina! 

 
Mamãe, você é igual a uma flor 

Que tem a cor do amor! 

   



Mamãe 
 

Ela é bonita 
Ela é legal 
Ela é cheirosa 
Ela é charmosa 
Ela é minha mãe 
Ela está sempre  
Sorridente 

Mesmo quando  
Tem dor de dente! 

    
    
    
    



    
MamãeMamãeMamãeMamãe    

    
Minha mãe é especial 

Não consigo ficar de mal, 

Mas ele consegue 

Porque é mais ou menos “forte”! 

Minha mãe é corretora 

Conseguiu comprar  

Meu coração 

A comissão:  

            UM GRANDE BEIJÃOUM GRANDE BEIJÃOUM GRANDE BEIJÃOUM GRANDE BEIJÃO!!!!    

 



 

Dia das MãesDia das MãesDia das MãesDia das Mães    
 

Mãe, você é minha luz  
que me conduz, 

Você é mais preciosa  
do que tudo. 

Você me deu a vida,  
me deu um mundo, 

Você é a melhor mãe do mundo! 
Seu amor materno,  
para mim é eterno! 

LOVE YOU MADE! 

Eu te amo de verdade,  
sem exagero 

Seu amor por mim,  
me completa por inteiro. 
É você e mais ninguém 
Que me faz sentir bem! 

LOVE, LOVE, LOVE!!!!!!!!!!!! 

 

 



 
Minha mãe 

 

Minha mãe é cheirosa  
Como uma rosa 
Mãe, eu te amo! 

 
Se eu não tivesse você 

Eu era deprê! 
Mãe, você é muito especial  

para mim 
Te quero mais que um jardim. 

 
Mãe, você me ajuda muito! 
Você é MARAVILHOSA! 

I LOVE YOU, linda! 
 
 



 
Mãe!!!! 

 
Mãe, você é uma pessoa  

Muito especial 
Mãe, eu sempre te amarei. 

 
Mãe, você é linda! 

 
Mãe, eu te amo! 
Mãe, eu te quero! 
Mãe, eu te adoro! 
Mãe, eu te espero! 

 
 
 
 



 
Dia das MãesDia das MãesDia das MãesDia das Mães    

 
Mãe, eu te amo!  

Mãe, você é meu orgulho! 
Mãe te quero para sempre! 
Você sempre me agüenta 
Em todas as situações. 
Me apoia em tudo! 

 
Mãe, você é minha inspiração! 
Dá um jeito em tudo para  

me sentir bem e ter o que quero. 
Mãe, obrigada por me acolher 
Ter me ensinado bem  
o que devo ou não fazer! 

 
Mãe te amo muito mesmo! 

Mulher maravilhosa e atenciosa, 
Minha engraçadinha, bonitinha! 

 
 
 



 

MãeMãeMãeMãe    
 

Minha mãe é bonita 
É charmosa 

É querida e amorosa 
Ela é carinhosa  

Às vezes ela fica triste,  
outras vezes está alegre! 

  
Mesmo assim ela é feliz 
Feliz com os filhos 
Feliz com a família 
Feliz com os amigos! 

 
Eu gosto muito do jeito dela 
Porque ela trata bem as pessoas 
E os filhos com carinho! 

 

 
 
 


