Dinâmica para o Dia das Mães
Autoria de Maria Aparecida de Cicco

Fazer um coração de flores para uma homenagem na celebração
do Dia das Mães.

Material necessário
1. Pequenos corações recortados em papel colorido de cores variadas serão necessários tantos corações quanto o número de catequizandos
multiplicado por 8 (Exemplo: se forem 15 catequizandos na turma,
serão necessários 120 corações)
2. Um coração grande cortado em cartolina vermelha.

Execução:
 Entregar para os catequizandos 8 corações pequenos - cada um deve receber oito
corações de uma mesma cor.
 No meio de cada coração eles devem escrever
paciente
amorosa
divertida
uma qualidade que sua mãe tem (serão oito
qualidades) –
Você pode apresentar a eles uma grande lista de qualidades para que eles
escolham as oito que a mãe tem.
Lista de qualidades:
1. Acolhedora

2. Agradecida

3. Amiga

4. Amorosa

5. Atenciosa

6. Autêntica

7. Bondosa

8. Brincalhona

9. Caridosa

10. Carinhosa

11. Colaboradora

12. Companheira

13. Compassiva

14. Comprometida

15. Confiante

16. Confiável

17. Consoladora

18. Corajosa

19. Criativa

20. Cuidadosa

21. Discreta

22. Divertida

23. Educadora

24. Esforçada

25. Fervorosa

26. Firme

27. Forte

28. Generosa

29. Graciosa

30. Hospitaleira

31. Humilde

32. Incentivadora

33. Inovadora

34. Organizada

35. Paciente

36. Perseverante

37. Persistente

38. Sábia

39. Segura

40. Sentimental

41. Simpática

42. Sincera

43. Sorridente

44. Terna

45. Valente

46. Vigilante

47. Vigorosa

48. Zelosa

 Depois eles devem dobrar os corações no meio, deixando a
parte escrita para dentro, formando as pétalas de uma flor.
 Quando todos estiverem prontos, eles colam essas
pétalas dentro do coração vermelho grande, formando
a flor, uma ao lado da outra, até forrar todo o coração vermelho de
flores – cada catequizando terá a sua flor no grande coração.
 Em seguida cada um vai escrever o nome da sua mãe nas
pétalas da flor que ele fez – uma sílaba em cada pétala.
Cada turma de catequese poderá fazer o seu coração e depois
todos apresentam juntos na celebração.

HE
LE

NA

Na celebração do Dia das Mães, na hora da homenagem, dois
catequizandos de cada turma entram com o coração feito com as flores, enquanto os
outros cantam esta adaptação da música do Pe. Zezinho –
Coração Bonito
Refrão:
Minha mãe
Igual ao de
Igual ao de
Igual ao de

tem um coração bonito
Jesus,
Maria,
José.

1 - Minha mãe tem um coração amigo
Que chora quando eu choro,
Que ri quando sorrio,
Que brinca quando eu brinco
E aberto ao Pai do Céu
Refrão
2 - Minha mãe tem um coração amigo
Que luta quando eu luto,
Que anda ao lado meu,
Que sonha com meus sonhos
E aberto para o Deus.
Refrão
3 - Minha mãe tem um coração amigo
Que vive pelo filhos,
Que sabe escutar,
Que não agride nunca,
Que sabe sempre amar.
Refrão
4 - Minha mãe tem um coração amigo
Que educa com carinho,
Que ensina com amor,
Que indica o bom caminho,
Que mostra o Salvador.

