A mulher que me inspira é a minha mãe. Mulher guerreira, que nos
criou com toda dificuldade, mas com muito amor e carinho.
Minha mãe ao separar de meu padrasto, ficou sozinha, com cinco
filhos pequenos para criar, trabalhava muito e não perdeu a esperança.
Trabalhava em um serviço muito pesado para mulher, em uma
máquina de café, junto com alguns homens que eram ensacadores de
café.
Ganhava bem menos do que os homens, mesmo assim ela nunca
desanimou, sempre batalhou para trazer o pão para nós.
Minha mãe, dona M., minha grande heroína, nunca desanimou,
sempre trabalhou para dar o que comer para nós.
Depois desse serviço que ela trabalhou por muito tempo, ela foi
trabalhar de doméstica, dando muito duro, mesmo assim feliz.
Nos criou com dignidade, sem fazer nada de errado, sempre
trabalhando, não tinha estudo, mas era sábia, sabia das coisas.
Resolveu estudar quando nós estávamos todos criados, casados e com
filhos, netos que demos para ela.
Nossa vida não foi fácil, vivíamos mudando de casa em casa,
pagávamos aluguel, mas ela nunca desistiu, sempre firme e forte.
Minha mãe é a minha inspiração, porque ela nunca desistiu de nós.
Infelizmente há alguns anos atras Deus a levou. Ela morreu
trabalhando, descobriu uma doença grave em seu peito e saiu de seu
trabalho para operar, estava bem lúcida e com confiança que tudo iria
dar certo, mas o destino é traiçoeiro, a levou embora, para junto de Deus.
Fico muito orgulhoso dela, minha guerreira, que ela descanse em
paz, pois nos ensinou muitas coisas boas que eu guardo comigo.
A. R. S. – 6º ano - Ensino Fundamental

Minha inspiração é a minha mãe, porque ela é uma mulher que
sempre lutou pelas suas vitórias. A inspiração verdadeira de mulher que
sofreu pela desigualdade por ser mulher em vários aspectos pelo serviço
quando o homem ganhava R$ 500,00, ela ganhava R$ 200,00, por isso
que ela é minha inspiração. Porque nunca desanimou e sempre lutou
com a vida pela igualdade de direitos.
Existem preconceitos por ser mulher, e não aceitar que as mulheres
têm os mesmos direito ou igualdade dos homens.
A mulher hoje em dia perde sua vida por ser mulher muito fácil.
Ao seu marido essa desigualdade tem que acabar e a mulher tem
que ter seus direitos iguais.
A. F. S. N. - 2º ano - Ensino Médio

Mulher guerreira trabalhadora que lutou por mim até o seu último dia
de sua vida. Eu estou me referindo a minha mãe que se preciso fosse
ela daria a própria vida pela minha. Mulher sábia que sempre me ensinou
o caminho certo, mesmo que eu tenho errado, mas não foi falta de aviso
da mulher que eu mais amei, “mãe”.

Mulher
Você
Ter ao me lado
É um verdadeiro sonho
Tudo fica pronto
Num piscar de olhos
Para manter a minha
Que trocaria a própria vida
Na escada da vida existe uma preferida.

Minha
Única
Lembrança
Heroína
É você joia
Rara
E. A. S. P. – 6º ano - Ensino Fundamental

Mulher, um ser tão doce tão amável, uma joia rara. Mas que pena,
nem todos pensam assim. Existem os que maltratam, os que humilham,
os que agridem. Mas ainda existem os que dão o valor que elas
merecem.
Mulher é mãe, mulher é filha. Mulher é esposa, mulher é avó, mulher
é coração, mulher é razão... O que seria de nós sem as mulheres?

Mulher ...
• Aquele amor só de mãe
• aquela que nos defende mesmo estando errados
• aquela que passa a noite em claro zelando para nosso retorno
• aquela que nunca nos abandonam
• mulher, aquela que age com o coração
• a que nos guia nos primeiros passos
• aquela que nos colocou no mundo
• aquelas que batalham
• acho que não desistem
• as que geram a vida

afinal o que elas merecem...
• Nosso respeito
• nosso carinho
• toda a atenção
• tudo nosso amor
• nossa reciprocidade

• um bom filho
• um bom marido
• um bom pai
• direitos iguais
• uma boa condição social e política
• um basta ao machismo
• a violência doméstica

Mães
Únicas
Leais
Harmoniosas
Elegantes
Responsáveis
Esperançosas
Sempre, sempre mulheres...
G. L. M. – 3º ano - Ensino Médio

O dom de gerar uma vida você ganhou
Um grande presente do criador
Que mesmo dando à luz e sentindo grande dor
Consegue depois de tudo demonstrar seu imenso amor
Amor que só ao de deus se pode comparar
Que se preciso fosse daria sua vida para seu filho salvar
Ser mãe, ser mulher, ser excepcional
Todos os atributos você tem
O que faz de você uma mulher tão especial
Parabéns não só pelo seu dia
Mas pela alegria de poder fazer parte da sua história
E compartilhar do brilho dos seus olhos e seu lindo sorriso que
mudou a minha trajetória
Parabéns pelo seu dia, pela sua vida, por ser essa tão forte mulher
e sempre estar ao meu lado para me pôr de pé.
C. A. A. F. – 9º ano - Ensino Fundamental

É fato que quando nascemos já está bem ali, a mulher que inspira,
sua caminhada. Todos têm a sua, mas a minha foi uma guerreira, mãe
jovem e solteira. A minha mulher inspiradora trabalhava dobrado,
cuidava da casa e ainda tinha tempo para me levar para o futebol.
Para mim, ela é Malala pela educação, Mariele pelos direitos e
Dandara pela liberdade.
É a mulher que me ensinou a tratar não só as mulheres bem, mas
as pessoas
Para vocês mães, mulheres, amigas.
Sejam sempre eternizadas em nossos corações, pois 8 de março é
apenas um único dia, onde comemoramos aquilo que deveria ser
celebrado os 365 dias do ano, durante toda vida.
Parabéns a vocês mulheres! Mães! Amigas! Companheiras! Um feliz
8 de março!
R. F. G. – 9º ano – Ensino Fundamental

Como começar sim falar da minha mãe?
Dela que veio o início de tudo, minhas primeiras lembranças de
aprendizado, lições para diferenciar o certo e o errado, sempre que me
pego pensando em algo da minha infância minha mãe sempre está
presente em minhas memórias. E não é porque é minha mãe, ela sempre
me mostrou o caminho para uma vida digna de honra e tive o privilégio
de acompanhar essa mulher batalhadora que vi crescer, com seu
trabalho e ter conquistas maravilhosas. Sempre que ela almejava algo,
ela adquiria e me falava:
- Viu filho, com trabalho e dedicação sempre alcançamos nossos
objetivos, tanto material como pessoal. E sempre me dando carinho,
amor e educação.
E sendo assim, é ela a primeira mulher que me inspirou.
É claro que não posso deixar de fora o amor da minha vida, minha
esposa a mãe das minhas filhas. Começamos cedo, aprendemos juntos
a viver uma vida a dois, confesso que no início não foi fácil, mas quando
se tem alguém ao seu lado superamos qualquer obstáculo da vida. E por
essas e outras me inspiro sempre nela, uma mulher que tive a unidade
de ter ao meu lado. Meu amor por ela sempre foi verdadeiro e recíproco,
sou um homem de muita sorte. Comecei falando de mãe e assim
terminarei, além de ser uma esposa excepcional é uma mãe que não se
cansa de dar o seu melhor para suas filhas, sempre educando da melhor
forma, mostrando como o mundo é para saberem se defender, mãe
determinada, forte e corajosa.
E são essas as mulheres que me inspiram sempre na minha vida.
C. F. L. – 9º ano – Ensino Fundamental

As mulheres que me inspiram são apenas duas.
A primeira é a que eu devo a vida a ela que é a idolatrada minha
mãe que me carregou 9 meses no seu ventre, me criou, cuidou de mim
até o dia que Deus permitiu. A segunda mulher é a professora S. que me
deu todo seu apoio e carinho nas horas difíceis está eu lá pedindo ajuda
a ela, então eu digo:
- S. hoje não tem como eu fazer esta prova!
Ela dizia:
Olha, vou deixar a prova com você amanhã na hora do almoço eu te
ajudo. Quando chegava na hora do almoço a S.vinha, sentava-se no
chão debaixo do pé de laranjeira e começava explicar tudo para mim.
Em todo tempo a única professora que se preocupava com os alunos e
o bem-estar deles era ela. Era uma professora Mãe que dedicava e
gostava realmente do que fazia pois ela não tinha diferença. Não fazia
diferença na cor ou raça, pois do jeito que ela tratava um tratava a todos,
portanto naquela época nós a chamava mais de Santa professora do que
professora S..
A professora Sônia era uma japonesinha de 1 m e 60 cm. Ela era
professora de matemática, mas até nas outras aulas como de português
os alunos a procurava do que o Professor A.. Era japonês, mas tinha
muita rispidez, raiva no olhar, os alunos tinham medo dele. Nas provas
fazia os melhores alunos não tirar mais do que 25. É que naquela época
as notas e eu de 5 a 100. 55 era a nota média.
Já com a professora S. não a nota mais baixa era 40 e a mais alta
era 95 ou 100 porque na aula da Santa professora todos os alunos até

mesmo aqueles que bagunçavam eram quietos. Todos nós tínhamos
prazer de estudar com ela. Na aula dela vocês não viam ninguém
conversando na aula a não ser para perguntar para ela e ela respondia
com aquela voz doce amorosa:
Olha filho, esse número é antes desse e não depois, este é vezes,
este e este é menos aquele com meus 61 anos deidade ainda tenho
saudade daquela escola, daquela professora Mãe Santa professora, era
a Santa S. dos alunos Aflitos.
Portanto tenho o orgulho de ser mais ou menos na matemática e
devo tudo que sei a Santa S. a professora dos esquecidos. Agradeço a
Deus, que Deus dê em bom lugar no reino dos céus e que ela ensine os
anjinhos lá no céu e os maus também, porque com a doçura dela ela
expulsava todo o mal e a preguiça. Os alunos como eu sempre tive
desejo de estudar ponto só com a Santa professora S. que Deus a
abençoe eternamente.
G. A. P. – 9º ano - Ensino Fundamental

O que tenho a dizer sobre mulheres que me inspiram muito, com
toda minha sinceridade verdadeira, acompanhada com muito amor,
respeito, admiração, gratidão, carinho são muito valiosos. Em todos os
momentos em minha vida, e no homem que sou desde criança, por
causa de cada uma.
A primeira que admiro e inspiro é a minha mãe, por ter uma vida
cheia de dificuldades perante a família, a separação dos meus avós,
cuidados com os irmãos e depois sua própria luta diante da sociedade
machista e preconceituosa perante a sua cor negra e a abandonada
pelas circunstância ocorridas pela morte de minha avó, por não suportar
a realidade dos fatos e vindo a ser entregar ao vício do álcool.
Dando fim a sua própria vida, pela sua escolha e consequências que
veio a surgir e assim começou a luta de uma menina, a trabalhar de
doméstica em casas de família, vindo a submeter às condições
oferecidas para morar e se alimentar por muitos anos, vindo na
adolescência a conhecer o meu pai, que lhe veio a firmar um
compromisso e lhe apoiando em tudo em que precisava, veio ambos a
se relacionarem como marido e mulher, tendo uma casa para morar e
viver em paz.
Este era o desejo de minha mãe, casa, família e conquista junto ao
meu pai, mas veio outra decepção e nova luta, pois a abandonou com 3
crianças por outra mulher solteira, vindo a submeter a trabalhar de
doméstica para se sustentar e pagar alguém para cuidar de nós.

Agradeço todo o seu sacrifício para nos manter, pela sua luta e pela
guerreira que se é até hoje, por vir a ter capacidade para todas as
atitudes, deveres e nos ensinar que tudo o que desejamos nesta vida é
com multa, garra e otimismo para um amanhã melhor, isto além de me
fazer ver e valorizar todas as mulheres que existem, seja onde for, seja
quem for, seja a cor que for e as suas histórias de vida, todas sempre
tem seus sacrifícios para obter o seu objeto ou algo para ser lutar.
Minhas professoras do ensino fundamental sempre me ensinando
com toda paciência do mundo, sempre me incentivando nos dias que me
encontrava triste e até mesmo vindo a me isolar para não demonstrar e
na hora que menos esperava lá estavam elas sentadas preocupadas
comigo vindo a enxugar até as minhas lágrimas e encorajando para
seguir um caminho melhor e a superar os desafios. Sou grato a todas
por ter feito parte de minha infância e em muitos momentos triste, assim
como também de muitas alegrias.
Minha esposa, que admiro pela garra que tem para encarar, lutar e
vencer os obstáculos que veio a ter em sua vida até hoje, pois é viúva,
mãe de 2 filhas e um filho, vive com a mãe, que está acamada por causa
de doença e mesmo assim persiste em se preocupar comigo, pelo erro
que vim cometer perante a justiça e sempre me valorizando como
esposo, companheiro e marido, pela maneira que sempre respeitei todas
as mulheres.
Sou totalmente contra humilhar, agredir, ofender e até mesmo tirar
sua vida. Porque são seres humanos, lutadoras vírgulas a prospera são
da continuação da vida com tanto amor, zelo, cuidado, proteção e capaz
de fazer tudo para valorizar uma vida gerada por ti e até mesmo por um
amor verdadeiro. Para mim homem por ter tantas joias valiosas em

minha vida, o que depender para lhe valorizar, e apoiar, lhe defender,
lhe proteger e até mesmo incentivar em um futuro com promissor e
melhorar sua vida, estarei ao seu lado, tanto no bom como no ruim, por
admirar e valorizar o sexo feminino e a sua importância na vida de todos
nós em geral, principalmente em minha vida.
R. G. S. – 7º ano - Ensino Fundamental

Mulher o ser exuberante a quem se deve a vida, que gera e que faz
girar o mundo, que dá a continuidade ao ciclo da vida desde a primeira
geração, que de geração em geração vem conquistando o mundo,
mundo que já é seu por direito. Direitos que foram e ainda lhe são tirados,
mas cada vez mais as mulheres estão ocupando o espaço que sempre
foi dela e assume a posição de protagonistas.
Mulheres que inspiram, inspiram e são protagonistas da vida real
Vila real que a mãe solteira junta um a um para sua família sustentar,
sustentar com a cara e com a coragem o direito de ter dignidade,
dignamente ela acorda cedo e vai para o trabalho para ganhar um só
salário que é bem menor do que o dos homens que estão ao seu redor,
mas ela que é protagonista pega 2 ou 3 conduções para poder ter
condição de levar para casa o pão, acaba levando também inspiração!
Para filha e para o filho que diz:
- Quero ser igual minha mãe, com toda satisfação!
- Em tantas outras situações devemos ser como crianças e ter como
inspiração essas mulheres, as mulheres que são exemplo, mulheres que
são as verdadeiras protagonistas da vida real, mulheres que geram
vidas, que geram inspiração a quem devemos a vida, não só no início
porque pela vida inteira as mulheres são nossa sustentação!
Mulheres são fontes jorrantes de inspiração.
Obrigado por vocês existirem.
J. M. C. S. – 2º ano – Ensino Médio

A todas as mulheres que enfrentaram a injustiça e os preconceitos e
foram silenciadas
Por diversas vezes ouvimos histórias de mulheres que sofreram com
o preconceito, o machismo, que lutaram pelos seus direitos e estão os
conquistando com o passar do tempo, porém hoje contarei a história de
uma mulher especial para mim, minha mãe.
A história começa em 1964 ao seu nascimento. Nasceu em uma
pequena cidade do interior chamada Votuporanga SP, onde cresceu e
estudou até seus 12 anos. Infelizmente pela condição de sua família e
dificuldade de ir a sua escola, pois morava longe e não tinha condições
de comprar o material, por muitas vezes nem vestimentas, teve de parar
de estudar e começar a trabalhar vir aos 15 anos conheceu um rapaz e
por amor se casou, logo teve seu primeiro filho, por não ter condições e
pelo modo de vida que levava, pois trabalhava viajando, trabalhando
com parque de diversões vírgula teve e achou ser o melhor para o seu
filho que ele fosse criado pela sua irmã, que estava em uma situação
melhor.
Dez anos depois C. conseguiu conquistar uma parte de seu sonho,
que era trabalhar para si mesma, conseguiu comprar alguns brinquedos
de exposição e começou a trabalhar por sua conta, por muitas vezes
fazendo trabalhos que se considera ser de homens. Sofreu muitas
humilhações de diversas formas, mesmo assim não desistiu de lutar pelo
que sonhava.

Doze anos depois, teve seu segundo filho que ao passar do tempo
teve que ser criado por babá para poder estudar. Por crescer longe de
seus pais se revoltou e aos doze anos começou a beber e a se drogar,
fazendo sua mãe sofrer ainda mais. Logo foi pego pela polícia com
drogas e por várias vezes foi parar na delegacia, aumentando ainda mais
a dor de sua mãe.
Dez anos depois, aos seus vinte e dois anos foi pego no portão de
sua casa com certa quantia de droga e foi acusado de tráfico de drogas.
Sua mãe por no momento estar na casa, foi associada ao tráfico. Seu
filho foi preso e quanto a ela, ficou respondendo na rua, apesar de todo
o sofrimento que ele a fez passar, ela nunca o abandonou e sempre o
amor do mesmo modo, foi traída, humilhada, injustiçada, mas nunca
deixou de ser quem é, uma mulher guerreira, forte, leal e amorosa entre
tantas outras qualidades.
Essa é só uma de várias histórias de mulheres que nos inspiram a
ser pessoas melhores.
Mulheres como Malala Yousafzai que lutou no Paquistão pelo direito
de as mulheres poderem ter educação e foi baleada pelo Talibã na
cabeça quando voltava da escola. Sobreviveu e agora continua sua
campanha por meio do fundo Malala, uma organização sem fins
lucrativos de apoio à educação de meninas em comunidades ao redor
do mundo.
Também como Frida no México que lutou pelo direito das mulheres.
Assim como tantas outras que foram reconhecidas ou não, porém
lutaram e lutam por seus direitos todos os dias até hoje.
Minha meta ao escrever este texto é tentar dar voz às milhares das
mulheres que lutam por seus direitos que ainda são negados, e fazer

com que reconheçamos que as mulheres têm seus direitos, que não são
diferentes de nós homens, nem são nossas propriedades e que muito
menos somos melhores que elas. E que em breve sejamos capazes de
olhar para todas as mulheres como iguais. E que o Dia da Mulher não
seja só o dia 8 de março, mas sim todos os dias.
Dedico este texto a todas as mulheres e em especial à uma mulher
que me criou com tanto amor, minha mãe, minha rainha Cecília Márcia
Alves.
L. W. A. L. – 2º ano - Ensino Médio

Todo homem é muito machista. Eu, por exemplo, quando me casei
a primeira vez, falei para minha mulher que ela não precisava trabalhar
porque eu trabalhando não iria deixar faltar nada para ela. Trabalhava
todos os dias. Nunca deixei faltar nada e fazia uma economia para
comprar roupas e sapatos para ela.
Ela ficou grávida e nasceu minha filha no Dia da Mulher, 8 de março.
Este ano ela completa 16 anos.
Hoje sou casado com outra mulher, sou menos machista. Minha
mulher atual me chamou para conversar, queria trabalhar e estudar. Eu
respeitei a decisão dela e deixei-a estudar e trabalhar.
Hoje ela é uma mãe exemplar, mãe de 2 filhos, ela também virou
auxiliar de enfermagem. É uma mãe guerreira admiro muito.
Nós homens devemos respeitar todas as mulheres e nossas
esposas que cuidam dos nossos filhos e faz tudo para nos ajudar.
Devemos dar a liberdade para elas de ser alguém na vida para ter um
futuro melhor para nós e para nossos filhos.
Toda a mulher hoje ela não quer depender só do marido, elas
querem ser independente e ajudar o marido, ela quer ter seu próprio
dinheiro para comprar uma roupa para ela e para nossos filhos ou até
mesmo nos dar um presente com o seu próprio dinheiro, e devemos
respeitar todo o direito da mulher.
Hoje admiro muito minha mulher porque ela cuida dos meus 2 filhos,
acho ela uma mulher guerreira. Temos que dar muito amor e carinho
para nossa esposa e tratar toda a mulher com respeito e carinho e nunca
deixar ninguém desrespeitar uma mulher, porque mulher é família.

Temos que valorizar todas as mulheres porque se não tivesse a
mulher, nossa geração não ia crescer.
No dia de hoje a mulher está tendo a mesma igualdade do homem,
ela trabalha em qualquer serviço e tudo bem mulher pode ser
vereadoras, prefeita ou até presidente.
Agradeço a Deus por ter me presenteado com uma filha linda no Dia
da Mulher
V. M. O. – 8º ano – Ensino Fundamental

Uma mulher que me inspira é minha mãe. Ela tem 42 anos, sempre
batalhou para cuidar de mim e dos meus irmãos.
Tive uma irmã com problemas de saúde, vindo a falecer com 2 anos,
por isso que eu falo de minha mãe. Me inspiro nela. Ela é batalhadora e
sempre quis ter uma casa e conquistou com o dinheiro honesto e sempre
cuida de nós todos, então sempre peço desculpas para ela. Quero dar
orgulho, porque ela sofreu muito na vida. Minha mãe sempre quis dar o
bom e o melhor para nós, mas ela não pode dar porque tem as contas
dela. É ela que me inspira, minha mãe.
Aster Silva (pseudônimo) – Ensino Fundamental

No dia de hoje quero parabenizar Todas as Mulheres do Mundo pela
sua luta e suas vitórias conquistadas. mesmo tendo o espaço reduzido
elas continuam lutando e aos poucos ganhando sua vez na sociedade,
sem contar a covardia que elas sofrem muitas vezes pelos seus próprios
maridos e filhos o que é uma vergonha.
Por isso, jamais deixamos de esquecer o que ela nos representa,
sem contar a desigualdade que ainda tem no que se refere ao espaço
de trabalho tendo seu salário inferior ao do homem o que soma 30% de
diferença. Torço para que a sociedade reveja esse conceito de
desigualdade e que a mulher não seja vista como um objeto e saco de
pancada, o Dia da Mulher tem que ser celebrado todos os dias por toda
nossa vida.
Quero deixar um grande beijo para minha mãe que é a mulher que
mais me inspira em todo o mundo e quero dizer que eu a amo muito do
fundo do meu coração.
J. A. C. J. – 3º ano – Ensino Médio

A mulher que eu me inspiro é minha esposa, e minha filha. Elas são
as mulheres da minha vida, eu sou grato a Deus e agradeço todos os
dias por ter colocado elas em minha, sem elas não sou ninguém e eu
sempre falo isso a elas e deixo bem claro do quanto elas são importantes
em minha vida, elas são a base da minha vida ponto com trato minha
esposa como uma rainha e minha filha como uma princesa, elas são
tudo para mim e eu me orgulho muito delas e sempre farei o possível e
O Impossível por elas, porque elas merecem o meu melhor. É isso que
farei até o último dia da minha vida, elas são os amores da minha vida.
Feliz Dia Internacional da Mulher.
A minha mãe eu agradeço a Deus por ter me abençoado e me dar
ela de mãe, ela foi a melhor mãe do mundo, apesar de hoje ela não estar
perto de mim e ter partido dessa vida para melhor, foi morar com Deus,
mas sempre estará em meu coração onde quer que eu esteja. Sempre
me orgulharei dela, a minha guerreira, a minha vida.
Eu te amo mãe!
Feliz Dia Internacional da Mulher a todas as mulheres.
L. R. P. – 3ºano – Ensino Médio

Gostaria de começar parabenizando Todas as Mulheres do Mundo,
em especial a minha querida mãe pela sua luta, seu esforço e total
dedicação em educar eu e meus Dois Irmãos.
Ela é um exemplo não só para nós que somos filhos, mas todos que
ela conhece, uma mulher de fibra mesmo tendo um problema de saúde
e sofrendo de insuficiência renal crônica não perde a sua vontade de
viver e mesmo tendo de fazer hemodiálise 3 vezes na semana ela não
foge da luta, está sempre pronta para ajudar e dar força e isso nos inspira
muito, na verdade temos que parabenizar as nossas mulheres todos os
dias, porque sem elas nada seremos e nada somos.
Não posso deixar de falar das mulheres que representam e
representaram o nosso país como a nossa jogadora de futebol, a Marta,
à nossa ex presidente Dilma, a nossa essa jogadora de basquete
Hortência Vila entre muitas outras mulheres do nosso Brasil.
Quero deixar aqui um enorme beijo e um forte abraço para todas as
mulheres de nosso mundo pela suas lutas e suas conquistas e que logo
elas possam ter o mesmo direito dos homens.
Feliz dia das mulheres.
F. R. G. S. – 9º ano – Ensino Fundamental

Eu quero dedicar a duas mulheres que me faz tão presente aqui
neste mundo de hoje.
A primeira é uma pessoa que me pôs no mundo, minha querida mãe,
em memória...
Foi uma pessoa batalhadora que conseguiu conquistar as coisas
sozinha, lutando para conseguir dar coisas para nós, criar seis filhos
sozinha sem presença de meu pai, que nos deixou todos pequenos. Ela
batalhou, lutou, e conseguiu vencer, lutar para nos criar. Ela foi uma
grande guerreira. Que Deus a ponha em um bom lugar. S se ela
estivesse aqui hoje eu nem sei como eu ia ficar do lado dela, que sempre
me deu orgulho, hoje eu dando tristeza a ela, mas hoje quero pedir seu
perdão por tudo, pelas coisas que fiz.
Obrigado mãe obrigado mãe por a Senhora me fazer eu existir. Você
é meu orgulho de viver mesmo em memória, que esteja em bom lugar.
A segunda mulher é uma pessoa batalhadora, lutando a vida toda
ao meu lado e uma mulher muito importante para mim, é um esteio em
tudo que faz por mim. Mesmo que magoe ela, sempre está ao meu lado,
sempre está comigo nas horas boas e nas horas ruins, esta mulher é a
mãe dos meus filhos. Por tudo que nós passamos ela é uma mulher
especial. Fazer o que ela faz não é fácil para uma mulher. Eu desejo
todas as coisas boas do mundo para ela.
Que Deus ilumine o caminho de minha mãe e de minha esposa.
Feliz Dia das Mulheres do Brasil!
Que Deus abençoe todas as mulheres.
J. M. P. – 1º ano – Ensino Médio

Feliz Dia da Mulher
Essa data, 8 de março é um dia especial, onde se comemora o Dia
da Mulher.
Especial, pois as mulheres são guerreiras e batalhadoras.
A mulher gera uma vida dentro da sua barriga durante 9 meses,
depois desta gestação a mulher dá a luz e uma nova vida surge ao
mundo.
O amor de uma mãe é tão grande que por seu filho é capaz de dar
sua própria vida, mostrando um gesto de amor e carinho.

M. P. A. A. – 2º ano – Ensino Médio

