DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL
“Escola Dominical presente na vida”

SUGESTÃO PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA ESCOLA DOMINICAL EM
COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.
Converse com a coordenação da Escola Dominical e apresente a proposta. Em seguida falem com o
pastor ou pastora. Esta proposta pode e deve ser adaptada de acordo com a realidade local. Os itens
podem ser substituídos, ampliados e reduzidos. Chame mais pessoas para ajudar. Forme um pequeno
grupo e distribua as tarefas para que ninguém fique sobrecarregado.

ABERTURA DA ESCOLA DOMINICAL:
Acolhida: Leitura Bíblica (Êxodo 20.12; Provérbios 1.8; 23.25)
Filhos/as: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o SENHOR, teu
Deus, te dá.
Pais: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe.
Todos/as: Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu à luz.
Oração de gratidão (por um filho ou uma filha)
“Senhor, somos gratos e gratas pelas nossas mães!
Agradecemos pela sua dedicação em cuidar de nós, mesmo antes de nascermos.
Agradecemos por ela ter se alimentado e se protegido, pensando em nos alimentar e proteger.
Agradecemos por suas longas caminhadas a procura de roupas para nos aquecer.
Agradecemos pela paciência com os diversos exames e consultas, acompanhando o nosso crescer.
Agradecemos pelas noites mal dormidas, para nos alimentar e nos ajudar a dormir.
Agradecemos pelas canções que embalaram o nosso sono, pelos carinhos e cócegas que nos
encheram de alegria e segurança
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Agradecemos porque ela aprendeu sobre vitaminas, alimentos, massagens e complementos, a fim
de dar o melhor para nosso crescimento.
Agradecemos pelos “não”, pelos muitos nãos!!! Que nos preservaram de tantos males.
Agradecemos pelos “sim”, que tanto alegraram o nosso coração!
Agradecemos pelo perdão, quando fomos desobedientes, mesmo quando veio junto uma correção!
Agradecemos por suas orações. Por tantas orações!
Senhor, muito obrigado, pelo amor em forma de mãe!”
Cântico de gratidão: Te agradeço ó Pai
Disponível: www.letras.mus.br/asaph-borba/172320/

Breve reflexão, especialmente para as mães: “Me levantei para ser mãe”
Texto Bíblico: Juízes 5.7 “Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora,
me levantei, levantei-me por mãe em Israel”
Possível abordagem:
-Israel se tornou um deserto, perdeu a liberdade e a alegria de viver, pois estavam sendo oprimidos
duramente pelo rei de Canaã (Juízes 4.3). “Até que”, em algum momento, Débora decidiu que
precisava fazer alguma coisa, sua disposição foi se colocar como “mãe” de Israel, e passou a
aconselhar e atender o povo que a procurava para ter uma direção.
-Débora não falou de si como uma juíza, embora tenha sido, mas ela se colocou como uma mãe, que,
angustiada diante do sofrimento do seu povo, decidiu “abraça-los”, ajudando-os a tomarem as
decisões corretas, além de promover um despertamento para lutarem pela libertação.
-Que o testemunho de Débora, possa ser um exemplo, para que, diante da opressão e do sofrimento,
possamos nos sentir incomodadas/os e nos levantarmos como “mãe”, acolhendo, consolando,
aconselhando e despertando contra tudo o que oprime e gera sofrimento.
Sugestão de Cânticos:
Eu e minha casa
Disponível em: https://www.letras.mus.br/andre-valadao/134153/
Corpo e Família
Disponível em: www.letras.mus.br/corinhos-evangelicos/1262023/
Hino 497 - “Lar Cristão” (HE)
Disponível em: http://www.hinarioevangelico.com/2010/08/497-o-lar-cristao.html
Oração Final
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ENCERRAMENTO DA ESCOLA DOMINICAL
Acolher as mães que entrarão no templo recebendo uma flor, (que pode ser natural ou artesanal)
ao som de uma música especial para as mães.
Sugestão para as músicas:
-Mãe (CD Todas as crianças são nossas crianças, faixa n° 15 – DNTC)
-Eu te amo minha mãe (CD Criativando, faixa n° 18)
Músicas disponíveis em: http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas
Cada classe poderá fazer uma homenagem as mães presentes, não se esqueça de observar e pensar
nas mães que podem não ter seus filhos/as presentes e acolhe-las também, sugerimos uma oração
nos textos abaixo.
Sugestões:
-Painel do afeto: Montar um painel com diversas flores, de diversos tamanhos. O miolo das flores
deverá ter abertura suficiente para caber o rosto de uma pessoa. Convidar quem desejar, para fazer
uma declaração de afeto para sua mãe ou para todas as mães presentes, a declaração deverá ser
feita por trás do painel com o rosto no miolo da flor.
-Eu me lembro: Distribua números para todas as pessoas presentes. O dirigente irá sortear um
número, quem for sorteado irá a frente e, se for filho/filha irá contar uma lembrança que tem de sua
mãe, se for mãe, contará uma lembrança de seus filhos, ou apenas um/a. Dê um mimo para cada
sorteado (bombom, lenços, canetas, lembrancinhas diversas, etc...)
-Mães da Bíblia: Prepare antecipadamente os versos sugeridos abaixo e escolha 4 mães para fazerem
a leitura, representando algumas mães da Bíblia. Para cada mãe que vier a frente, providenciar um
lenço ou um tecido para ela colocar na cabeça, representando vestes bíblicas. (Escolha mães que os
filhos ou filhas estejam presentes e combine antecipadamente a participação deles)
Depois que todas as mães falarem os versos, chame os filhos e filhas das mães que foram a frente.
Eles encerrarão o momento dizendo cada um para sua mãe: “MUITAS MÃES FORAM EXEMPLOS DE
FÉ E DE AMOR, E VOCÊ TAMBÉM É UM EXEMPLO PARA MIM. EU TE AMO PORQUE VOCÊ É A MÃE
DO/DA ...........................(cada filho/filha dirá o seu nome bem alto)
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SUGESTÃO DOS VERSOS PARA SEREM LIDOS PELAS MÃES (acrescente mais se desejar)
1- ANA
Fui um exemplo de fé, perseverança e oração.
O desejo de ser mãe, era intenso em meu coração.
Eu não desisti, e no altar do Senhor, por várias vezes clamei.
Recebi a benção de ser mãe, e meu filho Samuel ao Senhor consagrei. Sou ANA.
2-JOQUEBEDE
Vivi num tempo difícil, pois os meninos não eram benvindos.
Mas Deus me deu um filho, e ele era muito querido.
Deus me deu sabedoria, para meu filho da morte livrar.
Moisés cresceu e foi chamado por Deus, para Seu povo libertar. Sou JOQUEBEDE
3-ISABEL
Meu esposo era sacerdote, servíamos ao Senhor com alegria,
Não tínhamos filhos, e já estávamos avançados em dias.
Mas Deus nos abençoou, e um filho nos deu para amar.
João Batista chegou, para o caminho de Jesus preparar. Sou ISABEL
3-MARIA
Ainda tão jovem, o Senhor me favoreceu,
Fui escolhida para ser a mãe do Filho de Deus.
Meu espirito se alegrou, e fui agraciada,
Todas as gerações me chamam de bem-aventurada. Sou MARIA

Chamar todas as mães no altar para encerramento, para oração de gratidão.
Benção
Programa elaborado por Rosiléia Dias Araujo
Departamento Nacional de Escola Dominical
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SUGESTÃO DE DOIS TEXTOS QUE PODEM SER LIDOS DURANTE AS HOMENAGEM AS MÃES
1- “Ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração..."
Começa-se com as inquietudes e pertubações físicas da gravidez e vai-se a vida afora até o momento
da partida que as vezes, se faz difícil pelo pensamento de que o alvo de tantos cuidados não poderá
mais contar conosco!
Por que será que Deus fez assim as mães?
Plantando-lhes no coração um sentimento capaz de fazê-las superarem-se em cuidados, proteção,
vigília, trabalhos e dedicação?
Quando Deus fala através do profeta, da restauração de Sião, usa a figura da mãe que "amamenta,
sacia a fome, dá colo, aconchego nos braços e consola o filho". Is 66:12-13
Às mães é dado o privilégio de conceber e gestar a vida. Vida que se torna prolongamento dela
mesma, num compartilhar de amor que vê no filho um pedaço de si mesma. Essa dádiva é um pálido
reflexo do amor de Deus que criou o homem e mulher à Sua imagem e semelhança.(...)
Às mães cristãs cabe ainda o privilégio e a responsabilidade de levar seus filhos a conhecer esse Deus
maravilhoso, ensinando-os a buscar nEle orientação e sentido para suas vidas.
Toda essa tarefa difícil, de tempo integral, demanda forças e energias constantes. No entanto,
encerra-se em corpos frágeis, personalidades nem sempre estáveis, fé vacilante e mil defeitos
próprios de nossa humanidade. Como mães reconhecemos nossos desacertos e lutamos sempre com
a sensação de ter deixado escapar oportunidades de convivência do exercício do amor, do diálogo, e
do testemunho de nossa fé.
Nossa luta é externa, contra as forças que atuam e influenciam na vida e formação de nossos filhos.
Também é luta interna, contra nosso egoísmo, vaidade, impaciência desejos e aspirações tantas
vezes sufocados pela urgência de realizar bem nossa tarefa.
E lá se vão desdobrando as fibras...
Será que sobra coração?!
Não esqueçamos: nosso socorro e suficiência vêm de Deus.
A Palavra de Deus é incisiva: "os que confiam no Senhor, renovar-se-ão" Isaias 40:31
O convite de Jesus é amoroso: "Vinde, todos que estais cansados e oprimidos" Mateus 11:29
O testemunho do salmista é claro: "...Deus não rejeita a oração nem afasta a Sua graça" Salmo 66:20
Feliz dia das mães, com fé e confiança no Senhor da Vida!
Texto de Déa Kerr Affini (in memoriam) - Voz Missionária II Trim 2000
2 – A origem do dia das Mães
A ideia de homenagear-se as mães nasceu nos Estados Unidos da América, no Estado de Virgínia do
Oeste, onde residia a jovem ANA JARVIS, crente fervorosa, professora da Escola Bíblica Dominical da
Igreja Metodista de Grafton, em Filadélfia.
Quando perdeu a mãe, ficou profundamente
consternada e dominada pela saudade. Suas colegas, alunas da mesma Escola Dominical, resolveram
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prestar-lhe significativa homenagem, visando amenizar seu sofrimento e, através da qual, pudessem
perpetuar a memória da sua saudosa genitora.
Ana Jarvis, consultada, aceitou a homenagem, mas sugeriu que, em vez de recordarem apenas sua
mãe, fossem também homenageadas todas as mães, tanto as vivas como as mortas, o que foi aceito.
A homenagem foi prestada, mas na intimidade e com grandes bênçãos espirituais. Diante disso,
resolveram, Ana Jarvis e suas amigas, comemorar publicamente o Dia das Mães e, assim, outras
Igrejas Evangélicas passaram, também, a fazer o mesmo.
Ana Jarvis quis tornar a solenidade uma data nacional, pelo que muito trabalhou. Em 10 de maio de
1914, o Congresso Nacional recomendou a comemoração do Dia das Mães e o Presidente
Woodrow Wilson assinou decreto-lei considerando o “segundo domingo de maio ‘DIA DAS MÃES’,
devendo o Pavilhão Nacional flutuar em todos os edifícios governamentais dos Estados Unidos da
América do Norte”.
Em 12 de maio de 1918, pela primeira vez, o Dia das Mães foi comemorado no Brasil, na Associação
Cristã de Moços de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, por promoção do seu Secretário Executivo, Rev.
Frank M. Long, pastor metodista.
Em 6 de maio de 1932, o Dr. Getúlio D. Vargas, então Presidente da República, atendendo a um apelo
da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, assinou decreto-lei considerando o segundo
domingo de maio consagrado às mães, "em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor
materno concorre para despertar e desenvolver no coração humano, contribuindo para o seu
aperfeiçoamento, no sentido da solidariedade humana".
A Deus devemos pedir que o Dia das Mães, hoje comemorado, seja um dia cheio de bênçãos
espirituais, como foi a primeira comemoração. Que Deus abençoe todas as mães, sejam aquelas que
geram ou sejam aquelas que assumem esse papel mesmo não tendo gerado.

Rev. Natanael Garcia Marques
http://portal.metodista.br/pastoral/reflexoes-da-pastoral/a-origem-da-comemoracao-dia-das-maes

3 - Oração da Igreja
Deus de amor e bondade, fonte de toda vida. Nós nos achegamos a ti na certeza de que tu ouves a nossa oração.
Nós agradecemos por todo amor que nos tem concedido. Agradecemos pelas mães que com carinho e muito amor
dedicam-se para que seus filhos e suas filhas vivam em um ambiente de segurança, paz, saúde e justiça.
Nós agradecemos pela vida de cada uma e cada um, pelas dádivas concedidas. Agradecemos pela amizade e pelo
carinho de amigas e amigos.
Neste dia dedicado às mães, nós oramos por todas as mães, para que possam, cada dia, serem as melhores mães
que conseguem ser;
Nós oramos por todas as mães que não sabem ser mães, que não tiveram tempo para se preparar ou não têm
condições de exercer a maternidade dignamente.
Dá a elas sabedoria, ó Deus.
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Nós oramos por todas as mães que neste dia com tristeza e saudade lembram seus filhos e filhas que já partiram
desta vida. Dá a elas teu consolo.
Nós oramos por todas as filhas e os filhos que lembram com saudade e tristeza a mãe que já partiu desta vida. Dálhes teu aconchego.
Nós oramos por todas as pessoas que sofrem, pelas enfermas, pelas deprimidas, pelas sozinhas ou abandonadas.
Dá-lhes esperança.
Nós oramos por todas as famílias enlutadas. Nós cremos ó Deus, que tu és um Deus de amor e que nada, nem
mesmo a morte, pode nos separar de teu amor. Acolhe estas famílias em teus braços. Dá-lhes paz, consolo e
esperança.
Aos teus cuidados nós entregamos nossa vida, confiantes que tu ouves nossa oração.
Por Cristo, nosso Salvador. Amém.

(http://www.luteranos.com.br/conteudo/liturgia-dia-das-maes)

OUTRAS SUGESTÕES PARA CELEBRAR O DIA DAS MÃES:
Dia das Mães (publicação em 2014)
http://metodista.org.br/content/interfaces/cms/userfiles/files/escola-dominical/sugestoes-de-celebracaodo-dia-das-maes_2014.pdf

Dia das Mães (publicação em 2015)
http://metodista.org.br/content/interfaces/cms/userfiles/files/Dia-Maes2015/BTV_Professor_Sugestoes_23_04_15.pdf
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