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Mamães na
Telona
Um Sonho Possível

Drama - 10 Anos

Michael Oher é um jovem adolescente negro,
muito maior do que os seus colegas, pobre e
quase analfabeto. Ele ganha uma bolsa de
estudos de uma escola por seu maior talento:
jogar futebol americano. Mas isso não impede
que sofra todo tipo de preconceito. O único
que lhe dá atenção é um garotinho também
aluno da instituição. Michael fica amigo do
menino, o que chama a atenção de sua mãe,
Leigh Anne Touhy. Esta, por sua vez, acaba se
sensibilizando com a história do garoto e vê
nele um potencial não apenas como atleta, mas
como ser humano.

Minha Mãe é Uma Peça

Comédia - 12 Anos

Dona Hermínia é uma mulher de meia idade,
divorciada do marido, que a trocou por uma
mais jovem. Hiperativa, ela não larga o pé de
seus filhos Marcelina e Juliano, sem se dar
conta que eles já estão bem grandinhos. Um
dia, após descobrir que eles consideram ela
uma chata, resolve sair de casa sem avisar para
ninguém, deixando todos, de alguma forma,
preocupados com o que teria acontecido. Mal
sabem eles que a mãe foi visitar a querida tia
Zélia para desabafar com ela suas tristezas do
presente e recordar os bons tempos do
passado.
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Mamma Mia

Comédia e Musical - Livre

Se a sua mãe gosta de musicais, nada melhor
neste passar o dia dela com uma super trilha
sonora através do filme Mamma Mia. O longa
conta a história de uma jovem que irá se casar
e gostaria de conhecer o seu pai. Quem acaba
tendo que lidar com as consequências desse
fato é a mãe da jovem. Se você está procurando
cantar e dançar ao som de clássicos, nada
melhor do que esse filme inspirado no grupo de
música dos anos 80: ABBA!

Tudo o Que Tivemos

Drama - 12 Anos

Junto com a filha adolescente Emma (Taissa
Farmiga), Bridget (Hilary Swank) precisa viajar
de volta para a casa da sua mãe, Ruth (Blythe
Danner), após ela acordar de madrugada e sair
caminhando por uma tempestade de neve
devido ao Alzheimer. No retorno a sua casa,
Bridget precisa lidar com o teimoso pai Burt
(Robert Forster) e o irmão Nicky (Michael
Shannon), enquanto discutem sobre colocar
Ruth em uma casa de cuidados para a memória
ou não.

Uma Mãe Em Apuros
Comédia - 12 Anos

Eliza Welsh (Uma Thurman) é uma escritora e
blogueira que está muito atarefada. Ela precisa
preparar a festa de aniversário de sua filha de 6
anos, cuidar do filho mais novo que está
começando a andar, se enturmar com as
demais mães no playground e ainda resolver
uma briga com sua melhor amiga, Sheila
(Minnie Driver), após publicar no blog uma de
suas confissões. Para completar, ela decide se
inscrever em um concurso onde precisa
escrever uma matéria de 500 palavras sobre o
que a maternidade representa para ela.
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Valente

Comédia - Livre

A princesa Merida foi criada pela mãe para ser
a sucessora ao cargo de rainha, seguindo a
etiqueta e os costumes do reino. Mas a garota
dos cabelos rebeldes não tem a menor vocação
para esta vida, preferindo cavalgar pelas
planícies e praticar o tiro ao arco. Quando uma
competição é organizada contra a sua vontade,
para escolher seu futuro marido, Merida decide
recorrer à ajuda de uma bruxa, a quem pede
que sua mãe mude. Mas quando o feitiço surte
efeito, a transformação da rainha não é
exatamente o que Merida imaginava.

Para Sempre Alice

Drama - 14 Anos

A Dra. Alice Howland (Julianne Moore) é uma
renomada professora de linguistica. Aos
poucos, ela começa a esquecer certas palavras
e se perder pelas ruas de Manhattan. Ela é
diagnosticada com Alzheimer. A doença coloca
em prova a a força de sua família. Enquanto a
relação de Alice com o marido, John (Alec
Baldwinse), fragiliza, ela e a filha caçula, Lydia
(Kristen Stewart), se aproximam.

Erin Brockovich

Drama - 12 Anos

Erin é a mãe de três filhos que trabalha num
pequeno escritório de advocacia. Quando
descobre que a água de uma cidade está sendo
contaminada e espalhando doenças entre seus
habitantes, convence seu chefe a deixá-la
investigar. A partir de então, utilizando-se de
todas as suas qualidades, consegue convencer
os cidadãos da cidade a cooperarem com ela,
fazendo com que tenha em mãos um processo
de 333 milhões de dólares.
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Fonte: Adorocinema.com e matildefilmes.com

PALAVRAS QUE
AQUECEM A ALMA

PARA SEMPRE
Por que Deus permite

Mãe, na sua graça,

que as mães vão-se embora?

é eternidade.

Mãe não tem limite,

Por que Deus se lembra

é tempo sem hora,

— mistério profundo —

luz que não apaga

de tirá-la um dia?

quando sopra o vento

Fosse eu Rei do Mundo,

e chuva desaba,

baixava uma lei:

veludo escondido

Mãe não morre nunca,

na pele enrugada,

mãe ficará sempre

água pura, ar puro,

junto de seu filho

puro pensamento.

e ele, velho embora,

Morrer acontece

será pequenino

com o que é breve e passa

feito grão de milho.

sem deixar vestígio.
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CARLOS

DRUMMOND

DE

ANDRADE

MÃE

São três letras apenas,
As desse nome bendito:
Três letrinhas, nada mais…
E nelas cabe o infinito
E palavra tão pequena
Confessam mesmo os ateus
És do tamanho do céu

ANATNIUQ

E apenas menor do que Deus!

OIRAM

MÃE…

Para louvar a nossa mãe,
Todo bem que se disser
Nunca há de ser tão grande
Como o bem que ela nos quer.

Palavra tão pequenina,
Bem sabem os lábios meus
Que és do tamanho do CÉU
E apenas menor que Deus!
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OÃÇIECNOC
Foi mãe que me fez sentir

dado para esconder

as flores amassadas

alegria inteira

debaixo das pedras

e essa fé desconfiada,

os corpos vazios

pois, quando se anda descalço

rente às calçadas

cada dedo olha a estrada.

e me ensinou,
insisto, foi ela

Foi mãe que me descegou

a fazer da palavra

para os cantos milagreiros da vida

artifício

apontando-me o fogo disfarçado

arte e ofício

em cinzas e a agulha do

do meu canto

tempo movendo no palheiro.

da minha fala.
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O cuidado de minha poesia
aprendi foi de mãe,
mulher de pôr reparo nas coisas,
e de assuntar a vida.

A brandura de minha fala
na violência de meus ditos
ganhei de mãe,
mulher prenhe de dizeres,
fecundados na boca do mundo.

Foi de mãe todo o meu tesouro
veio dela todo o meu ganho
mulher sapiência, yabá,
do fogo tirava água
do pranto criava consolo.

OTSIRAVE

Foi de mãe esse meio riso

DE MÃE

SER MÃE

Ser mãe é desdobrar fibra por fibra

Todo o bem que a mãe goza é bem do

o coração! Ser mãe é ter no alheio

filho, espelho em que se mira

lábio que suga, o pedestal do seio,

afortunada,

onde a vida, onde o amor, cantando, vibra.

Luz que lhe põe nos olhos novo brilho!

Ser mãe é ser um anjo que se libra

Ser mãe é andar chorando num sorriso!

sobre um berço dormindo! É ser anseio,

Ser mãe é ter um mundo e não ter nada!

é ser temeridade, é ser receio,

Ser mãe é padecer num paraíso!

é ser força que os males equilibra!

COELHO
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NETO

DE MÃE
DE PATINS, DE BICICLETA
DE CARRO, MOTO, AVIÃO
NAS ASAS DA BORBOLETA
E NOS OLHOS DO GAVIÃO
DE BARCO, DE VELOCÍPEDES
A CAVALO NUM TROVÃO
NAS CORES DO ARCO-ÍRIS
NO RUGIDO DE UM LEÃO
NA GRAÇA DE UM GOLFINHO
E NO GERMINAR DO GRÃO
TEU NOME EU TRAGO, MÃE,
NA PALMA DA MINHA MÃO.
SÉRGIO
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CAPPARELLI

Bráulio Bessa
MÃE

Mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinhos

Te amar por ser brisa e furacão,

Por ser inteira em pedaços,

e eu mereço um amor tão puro e forte,

pelas vezes que tirei o seu juízo,

por ser lar e por ser lida,

se foi Deus, o destino ou se foi sorte,

pelas vezes que estive indeciso

por ser mil em uma só,

afinal, é tão duro esse caminho.

e você me ensinou a direção.

por ser sempre repartida,

Aí chega você com seu jeitinho

Te amar, mãe, por pura gratidão.

por ser um pedaço de Deus

me dizendo por onde caminhar,

Te amar simplesmente por te amar.

me dando um pedaço de vida.

cada pedra que eu devo desviar,

Não existem palavras pra explicar,

não descuida de mim por um segundo.

só se pode sentir, bem lá no fundo.

Se eu vivesse mil vidas nesse mundo

Se eu vivesse mil vidas nesse mundo

não seria o bastante pra te amar!

não seria o bastante pra te amar!

Te amar pelas noites maldormidas,

Te amar por estar perto de mim,

por pensar mais em mim do que em você,

não por ter o seu sangue ou sua cor.

pelas vezes que ouvi você dizer

Te amar só por ter o seu amor.

que a vida era cheia de feridas,

Te amar mais pelos nãos que pelos

e que é justo nas dores mais doídas

sins.

que a gente aprende a suportar,

Te amar por plantar no meu jardim

que é caindo que se aprende a levantar,

o amor maior que se pode amar

até mesmo do poço mais profundo.

e mostrar a forma certa de regar

Se eu vivesse mil vidas nesse mundo

esse sentimento puro e tão fecundo.

não seria o bastante pra te amar!

Se eu vivesse mil vidas nesse mundo
não seria o bastante pra te amar!
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Apresenta em homenagem ao dia das mães

SEMANA
MUSICAL
04/05

05/05

06/05

e
v
e
r
B
Em
LISTA DE MÚSICAS

04/05 Fico Assim Sem Você
05/05 Don't Stop Believin'
06/05 Gostava Tanto de Você

07/05

09/05
07/05
08/05
09/05
10/05

9 Meses
Nós
Em breve!
Em breve!

08/05

e
v
re
B
Em

10/05

Todos os vídeos estarão
disponíveis no nosso canal

