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LIÇÃO 2: O que aprendemos com as mães?



TEXTOS BÍBLICOS | Genesis 3.20 - Genesis 4.1-2 - Genesis 24 

Êxodo 2.1-10 - 1Samuel - Lucas 1. 5-25,39-45

HISTÓRIA BÍBLICA | Eva, Ana, Joquebede, Rebeca, Isabel e Maria 

Cada mulher tem uma história diferente e 
especial em relação a maternidade, algu-
mas se preparam para esse momento, 
outras a maternidade vem como uma sur-
presa ou inesperada e até mesmo indeseja-
da. Independente da forma que a mulher se 
tornou mãe, uma coisa é fato, ela transfor-
ma a vida da mulher por completo, afinal 
uma mãe nasce, e uma nova jornada inicia 
em sua vida.

Ser uma mãe que olha para Jesus é ter em 
suas mãos a oportunidade e benção de 
guiar seus filhos até Jesus e assim repartir 
a Graça de Deus que você recebeu.

Ter Jesus em sua jornada como mãe não 
significa que será o caminho mais fácil, mas 
será mais leve, pois Jesus estará caminhan-
do conosco.

Em nossa lição de hoje aprenderemos 
algumas lições deixadas por algumas 
mães que se destacaram na bíblia.

EVA E SUA RESILIÊNCIA 
Eva foi a primeira mãe da humanidade, ela 
não tinha referencia do que era ser mãe e 
teve que aprender o que a maternidade 
significava. Teve que se adaptar a essa 
novidade sem precedente e se tornou a 
mãe de toda a humanidade .  
(Genesis 3.20 - Genesis 4.1-2)

ANA: da tristeza para e sua constância na 
fé Ana, mãe de Samuel, era humilhada por 
ser estéril e sofria com isso. Mas orou com 
fé para Deus e fez a promessa de entregar 
seu filho ao Senhor. Deus ouviu a sua 
oração e ela foi fiel a sua promessa entre-
gando seu filho tão desejado ao Senhor. 
Isso implicava não estar presente e não 
vê-lo crescer, mas mesmo assim manteve a 
sua palavra. 
(1Samuel 1)

REBECA: trabalhadora e determinada 
Rebeca, foi esposa de Isaque e mãe dos 
gêmeos Esaú e  Jacó. Se mostrou ser traba-
lhadora e muito bondosa ao ajudar o em-
pregado de Abraão que a escolheu como 
esposa para Isaque, justamente por ofere-
cer água para ele e seus camelos. Além 
disso foi determinada e não hesitou em ir 
com o empregado de Labão rumo ao que 
Deus havia planejado para a sua vida. 
(Genesis 24)

JOQUEBEDE E SUA CORAGEM 
Joquebede foi a mãe de Moisés. Devido a 
ordem do faraó de matar todos os meninos 
hebreus , por sua fé e coragem preferiu 
esconder Moisés por 3 meses e após isso o 
colocou no rio na esperança que pudesse 
de alguma forma ser salvo. Deus, tinha um 
plano para vida de Moisés, e cuida de cada 
detalhe, permitindo que ele fosse a adota-
do pela filha do Faraó e ainda Joquebede 
teve a oportunidade de cria-lo. Mais tarde 
se torna o libertador do povo de Deus fez 
grandes feitos na história de seu povo. 
(Êxodo 2.1-10)

PARA O NOSSO CORAÇÃO



QUAL É A SUA ESCOLHA?

ISABEL E SUA OBEDIÊNCIA
Isabel foi mãe de João Batista . A bíblia diz 
que ela uma mulher obediente e fiel a Deus, 
mas que não podia ter filhos e ela seu 
marido já era de idade avançada.
Por ser obediente e fiel Deus a escolhe para 
ser mãe de Joao Batista que teve a grande 
privilegio de ser o mensageiro da vinda de 
Jesus. Isabel nunca duvidou das promessas 
de Deus e quando encontra Maria, que já 
estava gravida de Jesus, já reconhece como 
a mãe do Salvador do mundo. Ela reconhe-
ce e cumpre o seu papel dentro do plano 
de Deus  e isso foi um grande ato de fé e 
obediência de sua parte, em ouvir, crer e 
obedecer o que o Anjo havia anunciado a 
Zacarias, seus marido. 
(Lucas 1. 5-25,39-45)

MARIA E SUA SUBMISSÃO 
Maria foi mãe de Jesus, e Deus viu algo 
muito especial nela para escolhe-la para 
missão tão grandiosa. Ao receber a visita 
do Anjo para anunciar a sua gravidez e dos 
planos de Deus para humanidade ela sim-
plesmente responde: Eis aqui serva do 
Senhor, ela sabia dos riscos que corria ao 
aceitar a promessa em sua vida, mas esco-
lheu ser obediente e fiel, se submetendo a 
vontade de Deus.
(Lucas 1. 26-38)

“Ela reconhece e cumpre o seu papel
dentro do plano de Deus e isso foi um
grande ato de fé e obediência de sua
parte”

M INH A  E S C O L H A  É
ASDLKH IOLKNCSAOBEDIENCIAIHKJOB
LKJSDSUBPJSDBONXVUASPNAPOKPOL
SULKLKAJSDBSUBMISSAOLKSDKNASLL
CKKJSDCKJHSDREKJHSCRESILIENCIAKI
AKKJSDOKLASDUHBIXUHERAKSUBOUS
SDKJHGRKJHTRABASJIDETERMINACAO
SSDUUGAKJHSHJGJHASDMVKSLOBUYE
NLPQEZGDETRABALHOSYTNSKIOBEDU
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INLLKJHMLKJDNPAIHDBUBELUIAINUAO

OBEDIÊNCIA SUBMISSÃO DETERMINAÇÃO
TRABALHO CORAGEM RESILIÊNCIA



DESAFIO DA SEMANA
Elaborar uma surpresa especial para sua 

mãe: pode ser um café da manhã especial, 
um desenho ou um cartão feito por você, 
cantar uma música para ela, enfim use a

criatividade e surpreenda a sua mãe.      



A família faz parte de um plano de Deus 
muito especial para nós, dentro da famí-
lia cada um cumpre um papel e com isso 
a família pode funcionar em harmonia. 

Hoje, sendo dias das mães conhecere-
mos um pouco de algumas mães da 
bíblia que tiveram um papel relevante no 
plano de Deus para nós: 

Salvar a humanidade, pois todas essas 
mães tem conexão com Jesus e o plano 
de Deus para o seu povo.

CONEXÃO COM OS 
PRÉ ADOLESCENTES
CONEXÃO COM OS 
PRÉ ADOLESCENTES

Família faz parte de um plano de
Deus muito especial para nós

“
”

Cada uma dessas mães tem 
características que são importantes e 
que podemos aprender com sua história, 
e todas ela tem em comum a fé em Deus 
e o desejo de cumprir a Sua vontade.
Todas essas mães também passaram por 
situações  que erraram ou falharam, 
assim como nós e nossas mães , mas 
apesar do pecado em nossas vidas 
temos que sempre estar focados em 
Jesus, que nos ajudará a crescer e 
obedecer a Sua vontade.

Reforçar a importância dos filhos 
obedecerem seus pais e mães, pois Deus 
usa nossos pais para cumprirmos a sua 
vontade.



Converse com seus pais e pergunte a eles  sobre quando 
e como eles conheceram a Jesus

Assim como as mães das história de hoje tinham quali-
dades que são um exemplo para nós. Faça lista de quali-
dades de sua mãe e conte para ela tudo que você listou 
e admira nela. 

Pense em algo que seus pais sempre “pegam no seu pé”, 
você acha que poderia melhorar nessa área que você 
pensou? De que forma?
 

PEQUENO GRUPO

“Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção
no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão

aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo
turbante ou um colar melhoram a sua aparência.”

Provérbios 1:8-9
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versículo para memorizar
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