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CHAVE DO CORAÇÃO
Homenagem
A mãe recebe a chave e com ela abre o coração do filho (deve estar pendurado no pescoço dele)
Narrador- Hoje estamos num dia muito especial. Dia de homenagear nossas
queridas Mães. São elas que nos carregam em suas barrigas por nove meses,
nos amamentam, nos limpam, ou seja, fazem tudo o que precisamos até
aprendermos a fazer as coisas sozinhos.
Crianças- Obrigado Mamães!!!
Criança 1- Sabe Mãe eu quero entregar a chave do meu coração mas, quero
te avisar que Jesus já está aqui dentro pois, para mim Ele vem em primeiro
lugar.
Criança 2- Calma Mamãe, Deus me deu um grande coração, me ensinou que
devo amar, respeitar e honrar meus pais, isso é um mandamento.
Criança 3- Quero te dizer que existe muito espaço para você ainda. Para você
entrar vou te dar a Chave do meu coração. Vocês querem mamães?
As mães devem responder
Mães- Sim.
(Entram as crianças com os corações pendurados no pescoço)
Narrador- A primeira chave que seus filhos querem lhe dar é a Chave do Afeto.(A mãe recebe a chave e com ela abre o coração onde está escrito afeto)

Coração e chave do Afeto
Criança- Mãe, eu quero sempre ser carinhoso e afetuoso com abraços e
beijos e apertos nas bochechas na hora certa. Quero deixar que estas pequenas atitudes demonstrem o amor e o carinho que eu tenho por você.
(A mãe recebe a chave e com ela abre o coração onde está escrito escutar)
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Coração e a chave do Escutar
Criança- Mãe eu quero me esforçar para não lhe interromper mais e
sempre ouvir o que você tem para falar. Quero ter cuidado ao falar, e
fazer elogios sinceros. Quero te escutar com interesse, afeto e atenção!
(A mãe recebe a chave e com ela abre o coração onde está escrito Alegria)

Coração e a chave do Alegria
Criança- Pv. 15:13 a “O coração alegre embeleza o rosto,”
Mãe, com essa chave você pode abrir e colocar muita alegria em meu
coração. Mãe, eu adoro rir com você.
(A mãe recebe a chave e com ela abre o coração onde está escrito Amor)

Coração e a chave do Amor
Criança- “O amor é paciente, o amor é bondoso...”
“Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” É o que diz 1 Coríntios 13:4-7
Mãe, eu posso lhe escrever um simples "Obrigado pela ajuda" ou mesmo
escrever um poema inteiro pois, quero lhe contar do meu amor e gratidão por tudo o que você fez por mim e por ter me dado a vida.
(A mãe recebe a chave e com ela abre o coração onde está escrito
Elogio)

Coração e a chave da Elogio
Criança- Eu sei que ouvir elogios pode tornar o dia de alguém melhor
por isso quero sempre te elogiar.
- Mãe você fica linda de vermelho, de azul, verde...
- Sua comida é a melhor comida do mundo.
- Amo quando você inventa de redecorar nossa casa.
- Amo tudo o que você faz, mamãe.
- Acho você uma mulher incrivelmente talentosa.
(A mãe recebe a chave e com ela abre o coração onde está escrito Fé
Renovada)
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Coração e a chave da Fé Renovada
Criança- A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7:
“Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos.”
Mãe, minha oração a Deus é para que todos os dias Ele possa renovar
sua fé. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. Quero
que essa passagem da Bíblia traga muita fé ao seu coração.
Todas as crianças juntas- Nós os filhos somos bênçãos de Deus e queremos abençoar em nome de Jesus nossas Mães.

- MAMÃE TE DOU A CHAVE DO MEU CORAÇÃO
Após a apresentação cada criança entrega as lembranças as suas mães.

Recursos visuais
Corações, chaves, cartaz com o tema.

Decoração
Corações e chaves

Lembrancinha
Cartão e Chaveiro
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AFETO
ESCUTAR
ALEGRIA
AMOR
ELOGIO
FÉ
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TE DOU A
CHAVE DO MEU
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