
Santos, 05 de maio de 2021

Padre Toninho

os

Domingo - 09/05 às 8h, 10h e 18h



Ser mãe é meu s�ho re�izado!

Pág2

B
ên

çã
o

 E
sp

ec
ia

l

Débora

Ser mãe é uma bênção divina!
Lilian

Ser mãe é o mai� de todos os prese�es!
Milena



Sou mãe de dois lindos meninos, Gustavo e 
Gabriel, que me ensinaram o amor único e 
verdadeiro. Ser mãe, é lutar, é amar, se doar por 
inteiro, é viver, reviver, é uma mistura de sen�-
mentos que não tem explicação, ou seja, é 
acreditar na vida e confiar que há algo muito maior 
do que nós, cuidando de tudo. Sofrer quando eles 
sofrem e se sen�r feliz quando estão felizes. 
Mesmo diante de tantas dificuldades que passei, 
posso dizer que não existe benção maior na vida 
de uma mulher do que ser mãe. 

Graças a Deus, meu filho Gabriel veio ao mundo cheio de saúde inundando os nossos corações de 
amor e gra�dão, pois ele veio colorir as nossas vidas, trazendo mais amor, mais esperança e nos 
mostra todos os dias o que realmente importa nessa vida e que ninguém ocuparia o lugar do irmão. 
Cada criança é um novo sen�mento, uma nova pessoa, novas descobertas e experiências. Ser mãe, é 
viver intensamente cada momento, é um amor infinito, é um amor que transborda, é sen�r o 
coração batendo fora do peito. É um amor que se fortalece a cada amanhecer e estar ciente que uma 
história irá acontecer. Ser mãe é ser Luz e ter Luz. Pode me faltar tudo na vida, mas nunca o AMOR 
pelos meus filhos, pois este será eterno. Sou abençoada e grata a Deus por todas essas bençãos. 
Obrigada Gustavo e Gabriel, por serem meus filhos e pelos ensinamentos. Agradeço por tudo, até 
pelos momentos di�ceis que me fizeram uma pessoa mais forte e sensível. 
Feliz Dia Das Mães para todas as mamães, em especial, a minha mãe que me deu a vida! 

Pág3

Ser mãe é ser luz e ter Luz!
Priscila

Ser mãe é a mai� missão que Deus poderia me c�ceder!
Pamella



Ac�tece
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14 de maio

São M�ias

09h00 - Missa dos Santos Óleos, na Catedral



Pastorais C�issão de Eve�os

FEIJOADA

Vem aí!
São Judas TadeuSidária

17/07
11h às 15h

SÁBADO

serve 
2 pessoas

R$ 70,00
HORÁRIO DE ENTREGA

11h às 15h17/07
SÁBADO
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