
O Amor mais parecido com o Amor de Deus 
 
A comemoração que fazemos às mães é tão importante, que 
alcança os corações mais insensíveis e até os que abrigam os   
sentimentos mais abjetos e inadequados aos seres humanos. 
 
Na verdade celebrar às mães é celebrar o amor mais parecido com 
o perfeito amor de Deus, pois neste amor estão contido o 
aconchego, o cuidado sacrificial, a auto entrega exaustiva, a 
renúncia de si mesma por toda a vida, a aceitação incondicional 
(amanhã os presídios estarão cheios de mães que nunca 

abandonaram seus filhos e filhas, mesmo que muitos estejam 
presos por terem-nas espancado ou por tentar tirar-lhes a própria  
vida). 
 
Existe uma passagem na Bíblia que expressa esse amor de mãe 
pelos seus filhos, mesmo depois de mortos. 2 Samuel 21.10 - 
Então Rizpa, filha de Aías, tomando um pano de cilício, 
estendeu-o para si sobre uma pedra e, desde o princípio da 
sega até que a água caiu do céu sobre os corpos, não deixou 
que se aproximassem deles as aves do céu de dia, nem os 
animais do campo de noite: 
 
 
Celebrar às mães, é uma celebração que, mesmo que um dia, por 
um respingo de loucura sobre a humanidade, venha  a ser proibida 
por todos os governos e instituições religiosas fraudulentas, ainda 
assim existirá institivamente (por que não dizer “teimosamente”?) no 
coração de cada filho que tenha provado desse amor. 
 
No entanto, apesar desse ser inconfundível chamado mãe, 
conseguir tocar tão profundamente em nossos corações, os filhos, 
porque nos ajuda a aliviar nossas cargas e nos consola em nossos 
sofrimentos, nos cura em nossas dores de alma, ainda assim, há 
um número incontável de mães sobrecarregadas e oprimidas, 
mulheres que sofrem e sofrem muito, muitas vezes solitárias, 
mesmo tendo um marido em casa. 
 
São mulheres que lutam e se esforçam sozinhas dentro do lar para 
que seus filhos, tenham moradia digna, comida na mesa todos os 
dias, roupas decentes, estudem o quanto possível para que tenham 
chances melhores no mercado de trabalho, para que tenham uma 
vida espiritual ativa com Deus, para que tenham um padrão moral 
elevado e etc... E lutam, lutam e lutam...muitas vezes sozinhas, 
mesmo com um marido crente em casa. 
 
Para essas mães sofredoras e batalhadores, quero apontar um 
caminho, que as Escrituras apontam para todos os que sofrem: 



Mateus 11.28-30 
Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu 
vos aliviarei. 29 Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de 

mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis 
descanso para as vossas almas. 30 Porque o meu jugo é 

suave, e o meu fardo e leve. 
 
 
01. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu 
vos aliviarei 
 

Muitos se esforçam tanto para tirar outras pessoas da beira de um 
abismo ou de dentro dele, que acabam ficando presas a mesma 
condição degradante, emocional ou até fisicamente.  
 
Então, o Senhor Jesus chama-nos a entregar-nos primeiramente a 
Ele, para que aliviados, descansados e com paz interior, possamos 
levar os que amamos a Ele também. 
 
02. Tomai sobre vos o meu jugo... porque o meu jugo é suave e 
o meu fardo é leve 
 
O esforço e o peso de uma vida com o Senhor Jesus no controle do 
nosso coração é incomparavelmente ao esforço e ao peso de uma 
vida com Ele fora dela. 
 
03. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração; e 
achareis descanso para vossas almas 
 
A mansidão e a humildade não são características inerentes do ser 
humano, nós as adquirimos no decorrer da vida, com muitas 
dificuldades e ainda assim falhamos em aplica-las nos momentos 
mais crucias. 
 
O Senhor Jesus, viveu nesta terra, uma vida pródiga em mansidão 
e humildade, dependendo sempre da direção que o Pai lhe dava e 
foi assim até a sua morte. Só Ele pode nos ensinar essa 
dependência ao Espírito de Deus. 
 
Quando aprendemos a depender da direção do Espírito Santo, 
encontramos descanso espiritual e emocional. 
 
Conclusão 
 
Hoje, convido a todos, mas, especialmente a você que é mãe, 
oprimida e cansada ou não, a entregar o seu coração inteiramente 
nas mãos de Cristo e a deixar que o Senhor conduza sua vida.  
 


