
A importância da mãe na vida dos filhos 
 
Educar os filhos é a principal tarefa dos pais. Construir um ser 
humano é sem dúvida a maior missão de todas. 
 
Sem pais que eduquem, os filhos ficam sem norte. Daí as cadeias 
estarem cheias de jovens e a droga e a criminalidade tragando a 
muitos. 
 
É pela educação que o ser humano conquista e desenvolve as suas 
faculdades; e Deus quis que isto fosse feito antes de tudo pelos 
pais, e de modo especial pela mãe.  
 
Hoje, milhares de mães são obrigadas a criar sozinhas os 
seus filhos, porque são “órfãos de pais vivos”, essa missão se torna 
mais importante e difícil ainda. Neste caso o papel da mãe triplica 
de importância, porque ela tem que fazer o papel do pai e dela 
mesma. 
 
Certa vez Michelangelo viu um bloco de pedra e disse a seus 
alunos: “aí dentro há um anjo, vou colocá-lo para fora!” Depois de 
algum tempo, com o seu gênio de escultor, fez o belo trabalho. 
Então os alunos lhe perguntaram como tinha conseguido aquela 
proeza. Ele respondeu: “o anjo já estava aí, apenas tirei 
os excessos que estavam sobrando”. Educar é isto, é ir com 
paciência e perícia tirando os maus hábitos e descobrindo as 
virtudes, até que o “anjo” apareça. 
 
Educar filhos é trabalhar em parceria com Deus. Ninguém consegue 
imprimir no coração de um filho, de forma tão forte, os valores 
eternos, do que o próprio Deus. Mas Ele utiliza o exemplo e o amor 
dos pais como principal “impressora” para isso. 
 
É quando os filhos mostram a educação que possuem, que as 
qualidades dos pais são reveladas. 
 
Educar é promover o crescimento e o amadurecimento da pessoa 
humana em todas as suas dimensões: material, intelectual, moral e 
espiritual.  
 
Por isso, educação não se recebe só na escola, mas principalmente 
em casa. Às vezes se ouve dizer: “ele é analfabeto, mas é muito 
educado”. Não adianta ser doutor e não saber tratar os outros como 
gente; não saber cumprir com a palavra dada; não se comportar 
bem; trair a esposa e os filhos; não ser gentil; não ser afável, etc.  
 
Sem dúvida, a educação é a melhor herança que os pais devem 
deixar aos filhos; esta ninguém pode lhes roubar nem destruir. 



 
O livro de Provérbios 22.6 ensina aos pais: Instrui o menino no 
caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se 
desviará dele. 
 
A educação visa, sobretudo, colocar os filhos no caminho do bem e 
da virtude, do qual eles sempre tendem a se desviar. É aos pais 
que cabe dar início a esta tarefa na vida dos filhos.  
 
A tarefa de educar “é obra do coração”, é obra do amor, por 
isso tem muito a ver com a mãe.  
 
Sem o carinho e a atenção da mãe a criança certamente crescerá 
carente de afeto e desorientada para a vida. 
 
O povo diz que atrás de um grande homem, há sempre uma grande 
mulher, mas é preciso não esquecer que “esta mulher” mais do que 
a esposa, é a mãe. 
 
É no colo da mãe que os filhos precisam aprender:  
- o que é a fé,  
- aprender a orar  
- a amar a Deus e as pessoas. 
 
É no colo da mãe que os filhos devem aprender: 
- o que é a retidão, o caráter, a honestidade 
- a bondade e a pureza de coração. 
 
É no colo da mãe que a criança aprende:  
- a respeitar as pessoas,  
- a ser gentil com os mais velhos,  
- a ser humilde e simples e não desprezar ninguém. 
 
É no colo da mãe que os filhos aprendem:  
- a generosidade,  
- o domínio de todas as paixões desordenadas  
- a rejeitar todos os vícios. 
 
É a mãe, com seu jeito doce e suave, que vai retirando da sua 
plantinha que cresce a erva daninha:  
- da preguiça, 
- da desobediência,  
- da mal-criação,  
- dos gestos e palavras inconvenientes.  
 
É ela que vai lhe ensinando:  
- a perdoar, a superar os momentos de raiva sem revidar,  
- a não ter inveja dos outros que têm mais bens e dinheiro.  



 
É a mãe que nas primeiras tarefas do lar lhe ensina o caminho 
redentor do trabalho e a responsabilidade. 
 
Cada mãe é quem ensina seu filho a viver de acordo com a vontade 
de Deus.  
 
 É a mãe que está sempre atenta para combater tudo aquilo que 
prejudica a educação dos seus filhos.  
 
Mais do que nunca ela precisa saber conquistar os seus filhos, não 
por aquilo que lhes dá, mas por aquilo que é para eles: amiga de 
todas as horas, consoladora.  
 
Saiba sempre corrigir o seu filho, mas que nunca seja com 
grosseria, com gritos ou com humilhações. E jamais na frente dos 
outros. 
 
Se você conquistar o seu filho a ponto dele ter um sagrado orgulho 
de tê-la como sua mãe, então, você poderá fazer dele o que 
desejar. Assim como Ana fazia com Samuel, mesmo à distância. 1 
Sm 2.18-21 Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, 
sendo ainda menino, vestido de um éfode de linho.19 E sua 
mãe lhe fazia de ano em ano uma túnica pequena, e lha trazia 
quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício 
anual.20 Então Eli abençoava a Elcana e a sua mulher, e dizia: 
O Senhor te dê desta mulher descendência, pelo empréstimo 
que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar.21 Visitou, 
pois, o Senhor a Ana, que concebeu, e teve três filhos e duas 
filhas. Entrementes, o menino Samuel crescia diante do 
Senhor. 
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