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Olá, amiguinhos! 
Neste mês de maio comemoramos algo 

muito especial: o Dia das Mães! Quando fa-
lamos de mãe, o que vem à sua cabeça? De 
quem você lembra? Quem é ou faz o papel 

de mãe na sua vida? 
Existem as mães que ficam grávi-

das e dão à luz o seu filho. São cha-
madas de mães biológicas. Existem 

as mães adotivas, que es-
colheram criar e dar uma família às crian-
ças que perderam seus pais e/ou que 
estavam abandonadas. Dizem que as 
mães adotivas não geram seus filhos 
dentro da barriga, mas no coração. E 
existem também aquelas que cuidam 
de alguém como se fosse seu filho. Po-
dem ser as avós, as tias, as madrinhas e até as ami-

gas. Cada mãe é diferente, mas todas têm pelo 
menos uma coisa em comum: elas 

estão realizando um trabalho 
sagrado, isto é, não são mães 
por acaso, mas foram chama-

das pelo próprio Deus para se-
rem suas representantes na vida 

dos filhos.
Na Bíblia encontramos muitas histórias de mães. 

Uma dessas histórias encontra-se em Êxodo 2.1-10, 
onde aprendemos sobre o nascimento de Moisés. Ela 

conta que Moi-
sés teve não 
uma, mas duas 
mães. Primeiro, 
Joquebede, sua 
mãe biológica. 
Ela deu à luz o 
bebê Moisés 
e teve que fa-
zer um grande 
sacrifício para 
salvar o seu fi-
lho querido: 
escondê-lo dos 
soldados do faraó durante três meses e depois colo-
cá-lo num cestinho e deixá-lo no rio para que outra 
pessoa o achasse e cuidasse dele. Ela fez isso porque 
os soldados tinham ordens de matar todas as crianças 
pequenas do Egito. Seu recém-nascido corria perigo. 
Imaginem o sofrimento de Joquebede! Ter que se se-
parar do seu bebê e confiar que Deus cuidaria daque-
le cestinho no rio. E Deus cuidou! Cuidou, fazendo o 
cestinho chegar até perto do palácio, onde uma outra 
mulher encontrou o bebê e decidiu cuidar dele como 
seu filho. Era a filha do faraó, e foi a segunda mãe na 
vida de Moisés. As duas o amaram muito. Joquebede 
lhe deu a vida e o protegeu da morte, e a filha do faraó 
cuidou para que ele crescesse com saúde e educação. 
As duas foram importantes para Moisés e foram usa-



Feliz 
dia das 
mães!

das por Deus como mães.
Martinho Lutero também ensinou que o 

trabalho que cada mãe faz não 
só é importante para os seus 
filhos, mas também para Deus. 
O que uma mãe faz por seu fi-
lho (coisas simples, como tro-

car uma fralda, dar de mamar 
ou ensinar a caminhar e a 

falar) é tão digno quanto 
o que uma pessoa faz na 

Igreja. Na época de Lutero, 
quando se falava em agradar a 

Deus, dizia-se que os trabalhos mais importantes eram 
aqueles feitos pelos padres e freiras. Isto é, para rea-
lizar uma boa obra e deixar Deus contente, a pessoa 
tinha que trabalhar em atividades relacionadas com a 
Igreja. Mas Lutero mostrou que Deus fica igualmente 
feliz com o que as pessoas realizam no dia a dia, lá 
onde elas trabalham, estudam, convivem com outras 
pessoas e vivem em família. Uma mãe, um pai, um filho, 
um irmão, tio, avô, vizinho, empregado, chefe, também é 
chamado por Deus para ser o que é. Ninguém precisa 
fazer o que o outro faz ou servir a Deus do jeito e na 
função que o outro serve. Por isso, na Bíblia está escri-
to, em 1Coríntios 7.24:

“Irmãos, cada um deve continuar na 
presença de Deus assim como era quan-
do Deus o chamou”.

Qual é o chamado que Deus fez a você? Na família: 
você é um filho e um irmão? Um neto e um sobrinho? 
Seja o que for, seja o melhor que você puder! E fora de 
casa? Você é um estudante? Tem amigos? Vizinhos? Sai-
ba que Deus valoriza o que você faz ali no lugar onde 
ele o colocou! Lave a louça para os seus pais, estude 
para a prova ou acorde cedo para ir à escola sabendo 
que Deus o tem exatamente onde ele quer você. E, 
especialmente neste mês, um recado para as mamães: 
Obrigado por cada fralda trocada, cada mamadeira fer-
vida, cada conselho dado e cada noite sem dormir. Nós 
a valorizamos, e Deus também!



1) Escolha uma pessoa (pode ser da sua família ou alguém que trabalhe em algo que você 
gosta) e faça uma entrevista com ela:

a. Você acha que seu trabalho como_______________________________ (escreva aqui o que a pessoa 

faz: pai, mãe, dentista, pastor, etc) é a sua vocação?

b. Você se sente feliz fazendo isso? ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

c. Você acha que tem outras vocações? Quais? ___________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) Procure os versículos na sua Bíblia e copie-os aqui: 

Isaías 49.15 Isaías 66.13a 1João 4.16 Romanos 11.36



3) Você sabia que neste ano, na nossa Igreja, co-
memoramos os 500 anos da Reforma Luterana? É 
muito tempo, não é mesmo? Vamos pintar um dos 
símbolos da nossa Igreja, a ROSA DE LUTERO: 

4) Para agradecer à sua mãe por tudo que ela faz por você nessa linda vocação de ser MÃE, faça 
um desenho demonstrando a ela seu amor e gratidão. Escreva também uma carta para sua mãe 
no DIA DAS MÃES. Entregue a ela a carta e mostre o seu desenho.


