
HOMENAGEM PARA AS MÃES DA EQUIPE-BASE FAMILIA 

ESTRELA DALVA DO MFC 

10 – 05 – 2019 

Acolhida e boas-vindas – Casal Coordenador José Maria e Maria Rita. 

Canção inicial -  

Sinal da Cruz e Invocação – Casal Dirigente – Em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo.  

Casal dirigente - Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e 

acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e 

renovareis a face da terra.  

Casal dirigente - Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com 

a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o 

mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém 

ATO PENITENCIAL 

Filho ou filha - Perdão por eu não ter sido sempre um bom filho. Por eu ter me 

zangado e reclamado contigo tantas vezes. Por eu ter batido o pé. Ter batido a 

porta. Por eu ter fechado a cara. Perdão por eu ter dado tanto trabalho;tanta dor 

de cabeça; por eu ter sido tão tolo. Todos: Amém.  

Aclamação ao Evangelho  

Dirigente - O Senhor esteja conosco. Todos: Ele está no meio de nós. 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, 
versículos de 39 a 56. 
Reflexão: 
 
Preces: 
Filho ou Filha -Agradecimento - Obrigado por ter segurado a minha mão em 
meus primeiros passos. Obrigado por ter me abraçado quando eu tive medo. 
Obrigado por ter me colocado no colo quando eu estava triste ou por 
simplesmente ter chorado comigo quando o mundo inteiro parecia uma nuvem 
de lágrimas. 
 
Filho ou Filha – Súplica - Pai, tu, sendo Deus, quiseste mostrar entre nós tua face 
materna... Por isso criaste todas as mães! Peço-te por minha mãe, sinal concreto 
e visível de teu amor entre nós. Multiplicai os seus dias em nosso meio! 
Acompanha-a em todo riso e em toda lágrima, todo trabalho e toda prece, todo 



dia e toda noite! Que tua bênção cubra de luz a vida de minha mãe para que, 
inundada de ti, ela seja sempre mais. Presença do divino em minha vida. 
Filho ou Filha - Reconhecimento - Eu sei que muitas vezes eu te deixei aflita. Eu 
sei que muitas vezes eu te deixei triste. Mas eu espero que você saiba; que o teu 
sorriso de satisfação é o que eu mais gosto de ver. Quando eu consigo fazer algo 
de bom em minha vida. 
 
Filho ou Filha - E por tamanho amor e dedicação tua hoje eu sigo forte em minha 
vida talvez não tão feliz quanto você queria. Talvez não tão bom quanto você 
merecia. Talvez não tão vitorioso quanto você sonhou; mas ainda lutando 
bastante, como você me ensinou. 
 
Filho ou Filha - É... às vezes dizemos as coisas mais cruéis  para as pessoas que 
mais amamos. Mas isso é só por que somos estúpidos. E sabemos que podemos 
contar com o perdão depois. pois a verdade é que sempre pediremos perdão 
depois. Mas neste momento eu quero, especialmente, te dizer muito obrigado 
por ser minha mãe. E quero te dizer que eu sempre,  
sempre, sempre amarei você. 
 
Dirigente – Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso... 
Dirigente – Rezemos para a nossa Mãe Maria: Ave Maria, cheia de graça... 
 
HOMENAGEM 
Drigente – poderá conduzir espontaneamente. Pedindo para um filho pronunciar 
espontaneamente palavras do coração.  
Dirigindo a entregas das flores para todas as mães e uma homenagem especial 
para as mães do grupo com uma lembrança.  
Canção Final  
Dirigente - libera para uma mães agradecer em nome de todas as mães.  
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