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                                                Dia das Mães 
                                         Aula 2 – Mães da bíblia 
 
Hoje é um dia especial, dia das mamães, e vamos falar sobre algumas mães da bíblia. 
  
 Para você professor (a) 
 
Estamos na campanha os guerreiros da bíblia, e não podemos deixar de fora aquelas 
mulheres que de alguma forma foram guerreiras para cuidar de seus filhos, desejar ter 
filhos, proteger, ensinar e formar. 
Você professor (a) demonstre através da palavra o importante papel das mamães na 
vida de seus filhos e como eles podem também fazer toda a diferença na vida de suas 
mamães.  
 
 Boa aula!  
 
Base Bíblica 
 
Gn 17.15-16/ Rt 1.11-13/ I Sm 2.19/ II Rs 4.1-7 
 
Objetivo 

 

 Saber que Ele escolheu uma pessoa especial para ajudar seu sonho acontecer: 
A MAMÃE. 

 Louvar a Deus pela vida da mamãe que ele escolheu 

 Demonstrar amor e gratidão e honra por tudo que a mamãe faz e dá para os 
filhos. 
 

Situação da Criança 
Esteja atento (a) à situação de cada criança. Conheça cada um de seus alunos.  
Haverá crianças que não moram com suas mães e sim com avós, pai, etc. Lembre-se 
do objetivo, ore muito... para que elas entendam que Deus é quem quis que elas 
nascessem. Deus jamais vai deixá-las sozinhas, sempre Ele vai escolher alguém 
especial para cuidar delas (isso se for o caso de alguma criança que questionar). Saiba 
que se houver é para haver cura e entendimento do plano de Deus.  
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Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 

Figuras de: 
Sara e Isaque 

 
 
Noemi e Rute 
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Ana e Samuel 

 
A viúva e seus filhos: 
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Contando a História 
  
Quem sabe o que comemoramos hoje? 
Isso mesmo. E hoje vamos aprender sobre algumas mães da bíblia, mulheres que 
eram guerreiras e até hoje contam suas histórias. 
 
A mãe com idade de vovó: Sara era uma mãe diferente, ela já era bem velinha, 
mas ela amava muito seu filho Isaque, e Isaque não ligava para a idade da mamãe 
dele, pois ele também a amava, e a respeitava, pois ele sabia que sua mãe Sara, 
havia sonhado a vida inteira com ele.  
 
A mãe que não era mãe: Noemi tinha dois filhos casados, mas eles morreram, e 
ela falou para as esposas de seus filhos irem embora, mas uma delas, Rute, não 
quis ir, pois ela amava a Noemi como sua mãe. Noemi ensinou Rute muitas 
coisas, e cuidava dela como se fosse uma filha. 
 
A mãe que desejou o melhor para seu filho: Ana sonhou e orou por Samuel, ela 
prometeu a Deus que Samuel seria um sacerdote, quando chegou a idade de 
Samuel ir para o templo aprender, Ana o levou com todo o amor, e todo ano Ana 
levava para Samuel roupas lindas de um pequeno sacerdote. Samuel sabia que 
não estava sendo abandonado por sua mãe, pois sabia que ela o amava, e que 
ela escolheu para ele o melhor caminho. 
 
A mãe que não desiste: Havia uma mãe, que seu marido havia morrido, e ela 
cuidava sozinha de seus filhos, certo dia queriam levar seus filhos embora, porque 
ela tinha uma dívida muito grande, e não tinha mais dinheiro, só um pouco de 
azeite. Aquela mãe não desistiu, foi até o profeta em busca de um milagre para 
salvar seus filhos, e o profeta a ensinou o que deveria fazer. Ela viveu um grande 
milagre, o seu azeite multiplicou, ela vendeu tudo e conseguiu pagar as dívidas e 
ficar com seus filhos. 
 
Deus criou pessoas especiais para cuidar de você, mesmo que você não more 
com sua mãe, ou que ela trabalha muito e te deixe na escola, ou se ela é diferente, 
o que importa é que Deus a escolheu para te amar e te ensinar. E você também 
deve amar e cuidar dela. 
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Oração  
Senhor obrigada pela minha família, por cuidar de mim e me amar, e por ter me dado 
uma pessoa especial, que posso chamar de mãe.  
 
Versículo  

 ... O seu valor muito excede o de finas joias. Prov. 31.10b 

Verificação do Ensino 

 Qual era o nome da mãe de Isaque? 

 O que Ana fazia para Samuel? 

 Rute amava Noemi como amiga? 

 A viúva desistiu dos filhos? 
 

Oferta         
 
II Rs 4.1-7 
Os filhos da viúva ajudaram a sua mãe a conseguir muitas vasilhas para ela colocar o 
azeite e eles viveram a multiplicação. Hoje você entregará sua vasilha, sua melhor 
oferta, e você verá Deus multiplicar em sua casa. 
Atividade 
  
Faça um cartão bem lindo para a mamãe e escreva para ela. 
Sugestão de materiais: papel cartão (já cortados), pequenos corações de papeis e de 
tecidos coloridos, barbantes coloridos, lantejoulas, colas, glitter, laços, canetinhas, 
flores. 
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Lembrancinha 
 

1. Você pode fazer portas recados de geladeira com EVA, feltro, e cd velhos. 
 

  
 

 

2. Cestinhas de EVA, coloque dentro mini chocolates de coração, ou bombons, ou 
mini sabonetes, ou vidrinho de óleo da unção. 

  


