
Muito obrigado por cuidarem 
tão bem dos seus filhos!

Eu amo 
as mães!

Mães Esplendorosas
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Não deixe de 
mostrar à sua 
mãe como a 
ama e está 
agradecido por 
tudo o que ela 
faz por você! 
Pode ser ainda 
mais carinhoso 
no Dia das Mães 
e no aniversário 
dela, mas 
também existem 
outras maneiras 
de demonstrar 
o seu amor no 
decorrer do ano.
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As próximas páginas falam brevemente 
sobre oito mães que menciono de 
forma especial na Bíblia, cujas histórias 
completas pode ler na Bíblia mesmo.

Veja quais características maternas 
você reconhece nestas histórias. 

Quando for orar pela sua mãe, pode 
pedir a algumas destas maravilhosas 
mães que viveram nos tempos bíblicos 
para dividirem com ela seus pontos 
fortes espirituais.

Olha este 
avião que 
fiz pra 

minha mãe. 
Tem um 

bilhete pra 
ela.

Eu fiz 
este cartão 
pra minha. 
Espero que 

nossas mães 
fiquem felizes 
com estas 
mensagens.

As qualidades maternas 
mencionadas nestas 
páginas se aplicam 
também a pessoas que 
desempenham a função 

de mãe. Pense em 
outras mulheres 
que transmitem 
para você o amor 
de mãe.
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Sara, esposa de 
Abraão, acreditou 
que Deus podia 
lhe dar um filho 
apesar de ela 
estar velha 
demais para 
engravidar. Ele 
honrou a sua fé 
dando-lhe Isaque. 
Como ela treinou 
Isaque tão bem 
nos caminhos de 
Deus, ao crescer 
ele se tornou um 
bom líder do seu 
povo e um bom 
seguidor de Deus.Leia Gênesis 18:9–15; 21:1–7.
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Jocabede demonstrou o 
seu amor pelo seu filhinho 
esquematizando um plano para 
salvá-lo – apesar do Faraó ter 
ordenado que todos os bebês 
hebreus fossem jogados no 
rio. Jocabede teceu um cesto 
que flutuasse no rio e usou de 
forte determinação colocando 
o bebezinho no cesto e 
deixando-o à deriva no rio. 

O bebê era Moisés. A filha de Faraó 
o encontrou e contratou justamente 
Jocabede para ser ama de leite e cuidar 
de Moisés. Dessa forma, Moisés foi criado 
e educado na corte de Faraó, e depois 
usado por Deus para guiar os hebreus para 
fora do Egito. 

Leia Êxodo 2:1–10.
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Leia Rute 1–4.

Um ascendente de 
Jesus foi Rute, a 
moabita. Depois que 
seu marido, hebreu, 
morreu, ela deixou 
seu povo e foi morar 
em Belém junto com 
sua sogra para dela 
cuidar. Deus abençoou 
Rute grandemente 
por ser uma nora tão 
dedicada e atenciosa, 
e fez dela a bisavó do 
rei Davi.

Em Mateus 1:1–16 
descobrirá como ela 
também se tornou 
ancestral de Jesus.
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Samuel foi um dos maiores profetas registrados no Antigo Testamento. 
As histórias sobre ele se encontra nos livros do mesmo nome, 1º e 2º de 
Samuel, na Bíblia. 

Ana, mãe de Samuel, 
foi casada por muitos 
anos e, apesar de 
desejar ter filhos, nunca 
engravidou. Um dia, 
disse a Deus que se Ele 
lhe desse um filho, ela 
o devolveria para ser 
treinado para servir a 
Deus. Ela confiava que 
Deus podia atender à 
sua oração e lhe dar um 
filho. 
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Pouco tempo depois que Ana fez 
esse compromisso ela engravidou, 
e deu ao bebê o nome de Samuel. 
Quando ele era pequenininho, Ana 
o levou ao templo para ser criado 
e educado nos caminhos de Deus 
pelo sacerdote Eli. Foi muito difícil 
para Ana, e como morava longe, 
só via Samuel uma vez por ano. 
Mas ela amava tanto a Deus e 
estava tão agradecida por Ele lhe 
ter dado esse filho, que se dispôs a 
devolvê-lo a Deus. 

Deus recompensou Ana por ter Lhe 
dado Samuel, e depois disso ela 
teve mais filhos e filhas.

Read 1 Samuel 1.
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Quando o profeta Elias pediu à 
Viúva de Sarepta para lhe 
fazer um pão com o restinho de 
farinha e azeite que ela tinha, ela 
fez. Deu para ele a última porção 
que seria para ela e seu filho. Foi 
um enorme passo de confiança 
e obediência da sua parte 
naquela época de fome na terra. 

Elias prometeu à viúva que se ela 
fizesse isso Deus a abençoaria 
com mais farinha e azeite. A viúva de Sarepta acreditou na promessa de 
Deus e deu a Elias o restinho da comida que lhe restava. E Deus lhe devolveu 
tudo e muito mais, e nunca faltou comida nem para ela nem para seu filho 
ou Elias durante a fome. 

A viúva de Sarepta sabia que a melhor coisa que 
poderia fazer pelo seu filho era obedecer a Deus.

Leia 1 Reis 17:10–24.

9 MÃES ESPLENDOROSAS



E não podemos deixar de mencionar a 
dedicada mãe de Jesus na terra, Maria, 
que engravidou antes sequer de se casar 
ou ter relações com um homem. Ela 
poderia não ter aceitado o que Deus lhe 
pediu, preocupada com o que os outros 
pensariam. Mas não negou. Ela disse, “Eis 
aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim 
segundo a Tua palavra.” (Lucas 1:38). Ela 
se submeteu ao chamado de Deus em 
sua vida, e por causa disso ficou famosa 
por toda a eternidade como “bem-
aventurada”, exatamente como havia   

                 profetizado. (Leias Lucas 1:48.)

Isabel, prima de Maria, foi outra mãe especial que, apesar de ser “justa 
diante de Deus”, não tinha filhos e já passara da idade para isso. No 
entanto, Deus tinha um plano especial e fez dela, já velha, a mãe de João 
Batista, que se tonrou o profeta que preparou o caminho para Jesus.

Leia Lucas 1–2:20.
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A Igreja Primitiva não teria 
progredido tanto se não 
fosse pelas fieis mães que 
educaram seus filhos e filhas 
no conhecimento de Deus e 
da Sua Palavra. Um dos mais 
fieis seguidores e discípulos de 
Paulo foi Timóteo -- criado num 
ambiente de muita fé por sua 
mãe, Eunice, e sua avó, Lois. 
O empenho delas em treinar 
Timóteo na Palavra ajudou a 
impulsionar a Igreja depois que 
ele cresceu e foi servir ao Senhor 
junto com Paulo.

Read 2 Timothy 1:5.
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