Neste post, você irá se deparar com diversas mensagens para o dia das mães que com
certeza irão te inspirar para homenagear quem tanto você ama, sua mãe. Acompanhe!

Mensagens para o dia das mães
O dia das mães é uma data mundialmente comemorada, por mais de 40 países, geralmente
celebrada no mês de maio, no Brasil é comemorado no segundo domingo do mês de maio, já
em Portugal é no primeiro. É uma data onde os filhos fazem de tudo para tornar o dia da
mãe um pouco mais especial do que os demais.
O dia das mães tem como objetivo celebrar a mãe, não necessariamente a mãe biológica,
mas sim a figura materna que é representada em uma família.

Neste post, você irá encontrar diversas mensagens para o dia das mães para homenagear
quem você tanto ama. Confira a seguir.

Mensagens para o dia das mães – Claudia
Cipriano
Não existe nada mais verdadeiro e único do que o amor de mãe, o amor de mãe é o amor
mais forte que nenhum outro amor humano é capaz de superar.
“Aquela que conhece cada pedacinho do meu corpo, que percebe todos os meus
sentimentos, mesmo que eu negue todos eles. Aquela que sabe o que é melhor para mim,
mesmo que eu não acredite. Você será para sempre minha melhor companhia e jamais
perderá o posto de melhor amiga.
Mesmo não sendo mais uma criança indefesa, sinto o mesmo cuidado e afeto em todas as
palavras ditas e em todos os gestos compartilhados. Serei agradecida eternamente por
todas as noites mal dormidas, a paciência com minhas birras e todo carinho doado para

passar mais rápido minhas dores de barriga.
Você é a luz da minha vida, meu exemplo, a melhor avó que um dia poderia querer para os
meus filhos. Mas como não podemos esquecer aquelas dificuldades, saiba que todos os
momentos de tristeza foram compensados pela nossa cumplicidade.

Espero poder lhe dar ainda muitos beijos e muitos abraços, tenho certeza que ninguém tem
mais motivos para amar a sua mãe do que eu. Que todo o esforço e empenho investidos em
mim possam ser devidamente compensados, e de preferência com um futuro repleto de
muita felicidade.”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – Lucas
Araújo
O amor de mãe é algo tão doce, puro e verdadeiro que melhora o dia de qualquer um.
“Ser mãe é uma bênção de Deus, mas também é uma grande responsabilidade. Muitas mães
esquecem isso, mas certamente você sempre teve essa noção.
Deus me formou dentro da sua barriga, e entregou a minha vida para que você pudesse
cuidar dela da melhor maneira possível. Todos os dias, você tem feito isso mesmo. Querida
mãe, você não é perfeita, mas mesmo com as suas falhas e defeitos, a tua instrução e o teu
carinho fazem com que hoje eu seja uma pessoa melhor.

Agradeço ao Senhor pela sua vida, pela bênção que você representa para mim e pelo
privilégio de ter crescido em um lar abençoado como o nosso, cheio de alegria,
compreensão e amor.”

Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – Matheus
dos Anjos
Aproveite o dia das mães para elogiar e cobrir de carinho e afeto a sua mãe. Mas lembre-se,
isso não deve ser feito apenas nos dia das mães, faça com frequência.
“Você é a melhor mãe do mundo! Sinto por você um amor incondicional, eterno, ímpar.
Sinto que sou profundamente abençoado em ter seu amor em minha vida. Você sempre
representou o melhor que existe no mundo e nas pessoas.

Toda a vida seus ensinamentos fizeram sentido no traçar de meu caminho. Todos os
momentos de meu crescimento foram agraciados com seu respirar. Você é empenho, é
dedicação, é carinho e é amor. Você é a minha mãe amada!”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – Lucimar
Mello
Quer homenagear as mães da sua rede social? A mensagem a seguir é perfeita para dedicar
a todas as mães que você conhece.
“Mãe é força que tudo aguenta, que tudo suporta por amor. É sublime conforto onde se
aninham desesperos, desgostos, corações quebrados ou apenas desencontrados.

Mãe é pilar seguro, colo de amor incondicional, sorriso e palavra que acalmam, que

orientam. Para todas as mães, que na Terra representam o maravilhoso milagre da criação;
que geram com o seu ventre e amam com o coração; um bom dia na data que por excelência
as celebra: o Dia das Mães!”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – Hugo
Reimberg
Existem muitas mães de consideração, e a mensagem a seguir é perfeita para dedicar para
esse alguém que te trata como se fosse um filho.
“Mãe é palavra poderosa que toca qualquer um. É sinônimo de amor forte e incondicional.
Um amor que não se baseia no sangue que se tem em comum, mas na afeição que se
desenvolve no coração. É uma ligação que não se explica em palavras, mas que se
demonstra em sentimentos. E é por isso que quando falo de você, sei que me refiro a alguém
que me marcou de uma forma tão profunda, que usar a palavra mãe nunca será exagerado.

Você é minha conselheira, uma verdadeira amiga que me escuta a toda hora. Meus
problemas e preocupações, sei que são os seus também, pois você está sempre pronta para
ajudar. E sei que o tempo pode passar, tanta coisa pode surgir, que nada nos fará separar.
Você terá sempre um significado especial em minha vida, como figura maternal que nunca
me deixou só. Te amo muito!”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – César
Augusto
Ser mãe, é significado de amor, afinal, ninguém faz com que sentimos tão amados quanto
nossas mães.
“Ser mãe é ser guerreira, é saber voar e rastejar se necessário. Ser mãe é conquistar
mundos novos todos os dias para seus filhos. E é abrir janelas a cada porta que se fecha. Ser
mãe é enriquecer a vida através da luz que lhe é inerente e é ser sangue e é ser pólvora. E é
fazer do amor o país de seus rebentos. Ser mãe é alimentar as bocas da esperança. Ser mãe
é ser paixão. Você é tudo isso, minha mãe, meu amor.”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – Abner
Santino
A figura materna é muito especial, é caracterizada por alguém sábia, cuidadora e protetora.
“Você é e sempre será uma mulher de verdade, um ser humano incrível e uma mãe
maravilhosa. Tenho a felicidade de seu sangue correr nas minhas veias e meu nome no seu
coração.
Você, mamãe, é uma mulher muito especial e dona de uma coragem sem igual. Nada em
você é pouco, frágil ou pequeno. Tudo na sua vida é inspiração, tudo é verdade.”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:
https://youtube.com/watch?v=Pkahbh3CFrA

Mensagens para o dia das mães – Glória
Verdelho
Ser mãe é possuir o dom de conceder vida a outro ser, é um momento incrível que só quem
é mãe é capaz de possuir.
“Todo o ser humano é genial. Todo o ser humano dispõe de capacidades infinitas para o
bem. É só uma questão de se conhecer a fundo e praticar a bondade a toda a hora. Todo
mundo é capaz de realizar as maiores proezas e desafiar quaisquer dias cinzentos para virar
eles um mundo de cor. Todos somos fortes o suficiente para embarcar numa vida de beleza.
Mas há um ser que se distingue dos outros devido à sua natureza inata de amor e carinho: a
mãe.

Ser mãe é conhecer toda a luz que faz da vida um local bom para viver. Ser mãe é permitir
sonhar com futuros maiores, mais bondosos, mais verdadeiros. Ser mãe é dar vida, e é dar a
vida a quem deu vida se necessário. Não há qualidade maior que viva na mãe, todas elas são
deslumbrantes e carecem nunca da energia dos outros. O mundo e vida agradecem a
existência de todas as mães na terra porque sem elas tudo seria menos gracioso, tudo seria
apagado e toda a verdade perderia consciência.”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – Silas
Amorim
Uma mãe conhece seu filho melhor do que ninguém, sabe quando ele está triste ou quando
ele está escondendo algo.

“Mãe. Palavra que define o indefinível. Você me conhece de verdade, percebe todos os meus
sentimentos, mesmo que eu negue todos eles.
Você sabe – e eu nem sei bem como – o que é melhor para mim, mesmo quando eu mesmo
não acredito. Ninguém mais cuida e se preocupa comigo assim. Ninguém.

E por isso, todos os dias são seus. Não só o Dia das Mães. Esse só não é suficiente. Hoje e
sempre, te amo. Parabéns pelo seu dia!”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – Nicole
Flores
Lágrimas nem sempre são sinônimo de infelicidade, lágrimas podem expressar gratidão,
alegria, amor, felicidade.
“Desejo que minhas palavras sejam força para superar esta fase em que você se encontra
doente. Sim, superar, porque vai sair dessa! Você só precisa ajudar com sua fé e esperança.
Acredite que nada me deixa mais feliz do que sua recuperação. É por isso que estarei
sempre de seu lado, porque quero ver você bem. Você merece! Você é maravilhosa!
Tenho passado meu tempo lembrando de como você sempre foi especial e do quanto devo
agradecer à vida por me ter oferecido a mãe mais linda de todas as mães. Você sempre foi
uma estrela brilhante nas minhas noites mais escuras, foi sempre a nuvem mais resistente
que escondia o sol quando sua luz me feria o olhar.

Confesso que são muitas as lágrimas que escorrem em meu rosto quando penso em nós
dois, mas eu juro que são lágrimas de alegria, são felicidades que caem dos meus olhos.

Beijo do tamanho do mundo. Te amo, mãe!”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – Flávia
Mattos
Como muitos dizem “amor só de mãe”, porque é um amor puro que não requer nada em
troca.
“Você é a prova que mãe é mais que sangue, mais que ventre, mais que linhagem. Você é a
melhor mãe que existe no mundo! Nossos caminhos se cruzaram quando você me adotou, e
desde essa data meu coração ganhou asas. Minha esperança ganhou vida!
Devo tudo a você, minha mãe. Tudo! Você me ensinou o que é cuidar, amar, atender,
respeitar. Sem você, minha vida seria um barco naufragado, seria flor sem água, sem calor.
Meu coração tem um nome: o seu!”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – Ana
Furtado
Aproveite o dia das mães para agradecer a ela por tudo o que ela já fez, pois muitas vezes,
deixamos passar algumas coisas batidas.
“Você é simplesmente a mãe mais batalhadora de sempre! Você consegue multiplicar-se de
um modo tão peculiar, tão atento, tão forte. Coisas dessas estão somente à altura de pessoas
como você, Mãe!

É que somos tantos filhos, tantas bocas para alimentar, tantos corações para encher de
amor, tantas cabeças para educar, e mesmo assim você sempre conseguiu dar conta de
todos nós. Sua entrega, seu empenho e dedicação são a razão de tanto amarmos você!
Obrigado, Mãe.”

Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães –
Desconhecido
Nem todas as pessoas tem a oportunidade de passar o dia das mães ao lado de sua mãe
porque ela já faleceu, entretanto, a mensagem a seguir é uma linda homagem para todas
aquelas mães que não se encontram mais presente.
“São uma tristeza e uma saudade infinitas as que ficam depois que dizemos o último adeus a
uma mãe querida. A minha se foi, cedo demais, e junto com ela levou uma grande parte de
mim! Comigo ficou a saudade, e um buraco no coração, um lugar vazio físico e metafísico,
uma carência que companhia ou carinho alguns jamais sanarão.
As recordações do seu amor, da sua paciência, dos momentos vividos em conjunto, povoam
meu pensamento, me empurrando ainda mais forte contra os braços terríveis dessa saudade
incurável!

Mamãe querida, você se foi, seu corpo desistiu da sua alma maravilhosa, da sua sublime
essência, mas para sempre você viverá através de mim. Eu te amo, eu para sempre te
amarei! Enquanto meu corpo não desistir de mim, eu viverei para honrar você, na saudade
de você, todos os dias recordando você!”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – Adilson
Rossi
A mensagem a seguir é um desejo de feliz dia das mães para todas aquelas que já partiram.
“É Dia das Mães! Neste dia em particular, seu rosto sempre surge em minhas lembranças.
Sua voz sempre invade minha atenção e parece até que sinto seu toque em meu rosto ao
longo de todo o dia. A saudade tem coisas dessas, um pouco estranhas, mas cheias de
sentidos e razões.
Sinto sua falta a toda a hora. Não tem dia que não deseje estar com você um pouco, nem
que fossem cinco minutos apenas. Todos os momentos do meu viver contêm um vazio que
assombra todos os meus passos, todo o meu caminho, toda a estrada que aprendi a
conquistar.
Você faz falta, é isso e nada mais! Suas palavras de carinho, seu abraço de conforto, seu
jeito de encarar a vida, sei lá, é tanta coisa que me faz falta que nem sei decifrar ao certo
qual o maior motivo de minhas lágrimas. Você foi, é e sempre será a maior Mãe do mundo.”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – Suzana
Rodrigues
Desejar um feliz dia das mães para sua sogra é como se você estivesse selando a paz
mundial. Brincadeiras a parte, comemore o dia das mães com a responsável pelo
nascimento do seu amor.
“Minha sogra, foi o amor à mesma pessoa que fez com que nossos caminhos se cruzassem e

nos aproximássemos. E hoje eu percebo que sem você, sem a mãe que você foi e é para o
amor da minha vida, talvez tudo fosse diferente.
Então eu quero lhe agradecer, por você ser quem é e principalmente por ter contribuído
muito para fazer do amor da minha vida a pessoa que agora é: essa pessoa que eu tanto
amo!”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – Patricia
Moreira
Homenageie quem faria de tudo para te ver sorrir, que te ama incondicionalmente.
“Minha mãe, não há idioma no mundo capaz de expressar com justiça o amor e a gratidão
que eu sinto por você. Desde o dia em que me trouxe ao mundo, você já fez tanto por mim
que mil vidas não chegariam para a recompensar, mas como posso retribuo com tudo que
tenho.
Se pudesse trocar por diamante cada lágrima que você verteu por mim, cada sacrifício que
fez ou toda preocupação que sente por mim, você seria a pessoa mais rica do planeta.

Saber que existe alguém que me ama do jeito que você me ama é o maior privilégio e
conforto que alguém pode ter. Agradeço por tudo, minha mãe. Amo você eterna e
incondicionalmente.”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:
https://youtube.com/watch?v=-ayQbj06b2o

Mensagens para o dia das mães – Gabriel
Liduvino
Mãe é um ser que nos guia para o caminho do amor, afinal, elas são seres repletos de amor
“O encanto tem um nome, o amor também! Esse nome é o seu, querida mãe! É que a
maternidade não é uma coisa do sangue; não é algo que pertença somente à biologia, mas é
matéria do coração, do sentimento.
É por isso que não aceito que você seja minha mãe adotiva. Você é minha mãe – apenas
mãe! Apenas a melhor mãe do mundo! Sou feliz, porque você me ensinou o caminho do
amor e da felicidade!”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – Matias
Montes
O coração de mãe é algo tão esplendoroso que é algo que qualquer um gostaria de conhecer
e descobrir os mistérios guardados.
“Daria o mundo para conhecer o interior do seu coração, porque o que ele exterioriza já é
belo demais. Você sempre foi o amor da minha vida; a paixão louca, a vida em fogo.

Jamais seremos unidos pelo sangue, mas sempre nos vamos amar incondicionalmente. E isso
é o que mais me emociona: o amor verdadeiro e sem preço! Desejo que a vida continue
sendo sua grande amiga. Adoro você, mamãe!”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – Yuri
Martins
Nossas mães tem tanto carinho guardado dentro do nosso coração que é como se
tivéssemos tatuado o nome dela no nosso coração.
“O amor que sinto por você é incondicional, mãe! A vida pode até dar mil reviravoltas, mas
nada vai abalar nossa ligação. É que você me deu tudo, mamãe! Quem sou hoje é
consequência do que aprendi com você.

E é por razões assim que sou a pessoa mais abençoada que existe! Na verdade, seria
ingratidão não reconhecer que você tem o papel principal na minha vida. E que meu coração
tem um só nome: o seu! Beijo, mãe! Eu te adoro.”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

Mensagens para o dia das mães – Daiane
Barbosa
Demostrar amor e gratidão no dia das mães são atos que superam qualquer valor dado em
um presente.
“Minha mãe querida, certeza de amor e companhia, hoje eu quero lhe agradecer por tudo e
com estas palavras homenagear a melhor mãe que o mundo irá alguma vez conhecer, você!
Por todas as lágrimas enxugadas. Por todas as palavras proferidas com carinho. Pelo colo
sempre disponível. Pelos sorrisos compartilhados. Pelo sofrimento que você escondeu de
mim para me poupar. Pelas gargalhadas que você me arrancava para tentar em mim sarar
uma dor.

Pela sensação de amparo, de nunca estar sozinha, de conforto, carinho e amor infinito que
você incutiu em mim… Eu lhe agradeço, minha mãe! Por tudo isso e por muito mais.

Eu lhe agradeço a minha vida e a você dedico o meu amor. Saiba que por toda minha vida
vou tentar honrar seu nome, a maravilhosa mãe que você é e sempre foi. Eu te amo, mamãe
do meu coração!”
Confira a seguir um vídeo com uma das mais belas mensagens para o dia das mães:

https://youtube.com/watch?v=-EVvKeicOk4

