
Jogral para o dia das mães 

1. 

2º Domingo de Maio 

mais um dia a comemorar 

honrosamente dou esta flor 

para minha mãe homenagear 

2. 

Feliz e agradecido ficamos 

Por nossa genitora sofrida 

Temos muito a saudar 

A dona de nossa vida 

3. 

Muita luta ela enfrenta 

No dia-a-dia corrido 

Acorda de madrugada 

Pensado em seu filho querido 

4. 

Mãe, no mundo da lua 

Parecer viver 

Fala com o recém nascido 

Como se ele fosse entender. 

5. 

Tem horas que me intrigo 

Mãe tem gosto esquisito 

Acha o filho dos outros feios 

E o seu muito... mas muito bonito. 

6. 

Alguém ao seu filho 

Às vezes quer machucar 

A briga logo acontece 

As contas tem que acertar. 

7. 

Mãe é mesmo uma graça 

Mulher serena e fina 

Brinca com seu filho 

Como ela ainda fosse menina. 

8. 

Ações do filho são diversas 

A mãe enxerga com espanto 

Ou meu filho é um gênio 

Ou mesmo um santo 

9. 

A moda fica para trás 

Devido aos tempos mudados 

Lembra somente da cria 

Mesmo com o bolso furado 

10. 

Com pouca comida na casa 

Seu almoço não convém 

Passa fome ou come osso 

Mas o filho fartura tem 

11. 

A doença é um fato 

No filho tem que sarar 



O desespero é enorme 

Remédio não pode faltar 

12. 

Sai de baixo minha gente 

Meu filho está doente 

Quem quiser que se meta a besta 

Virei fera, estou valente. 

13. 

Chega a época da escola 

O orgulho logo cresce 

Deixa seu filho bonito 

Com o luxo que merece 

14. 

O tempo vai passando 

A escola é frequente 

Lutas novas são feitas 

Com o filho adolescente 

15. 

A adolescência vem surgindo 

O namoro vem brotando 

Eta que preocupação 

O moleque tá amando 

16. 

O namoro fica sério 

O cabelo embranquece 

O danado chega tarde 

Alguma coisa acontece 

17. 

Ciúme a mãe não precisa 

De seu filho agora ter 

O namoro é uma fase 

Mas amor materno é pra valer. 

18. 

O menino quer ser homem 

Às vezes levanta a crista 

A mãe lhe baixo o facho: 

“Se não quer, pegue a pista.” 

19. 

A criança vira adulto 

Mas o dengo ainda é forte 

Coça a cabeça do filho 

Com desejos de sorte. 

20. 

Nossa genitora é tão sagrada 

Que nada no mundo lhe detém 

Deus protege a natureza 

Com o sentimento que a mãe tem. 

21. 

A dedicação é tamanha 

Que a própria vida abandona 

Lutando por seu filho 

Que às vezes decepciona 

22. 

Sabemos do valor 

Das mães desse mundo 

Por isso que agradecemos 



Por seu amor profundo 

23. 

2º Domingo de Maio 

Mais um dia a comemorar 

Honrosamente damos flores 

TODOS 

Para nossas mães homenagear. 


