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                                                   MÃE  

                                              Isaías 49.15 

 

Neste capítulo de Isaías, Deus revela-se ao Seu povo com grande a

mor.  

 

Na verdade, o Senhor declara-se inteiramente apaixonado pelo pov

o que lhe pertence. Declara que mudará toda a sorte de Israel e que

 o protegerá de seus inimigos. 

 

Esse é o amor de Deus! Incondicional, puro, dedicado, paciente e pr

otetor. 

 

E quando Deus compara sua forma de amar, Ele usa como exempl

o a figura de uma mãe. Pois, o amor de mãe é o mais puro e confiáv

el dentre os sentimentos humanos. (Ilustração: A mulher sem braço 

que mancava). 

 

Hoje, quero destacar cinco características imprescindíveis na vida d

e uma mulher que gera filhos: 

 

01 - Disponibilidade de tempo 

O sistema do mundo, os problemas sociais e a deterioração da ident

idade feminina tem anulado essa característica tão importante para  

a formação de uma criança. 

 

A presença da mãe proporciona à criança: Segurança. 

 

02 - Nutrição física, emocional e espiritual 

No plano físico: Quem pode ter mais paciência que a própria mãe, p

ara dar comida, dar banho, fazer dormir, dá remédio e etc ? 

 

No plano emocional: Qual a mãe que não conhece quando seus filh

os precisam de atenção, quando estão passando por problemas em

ocionais? 
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Qual a mãe que não acha um jeitinho de fazer seus filhos abrirem o 

coração, para depois lhes dar sábios conselhos? 

 

No plano espiritual: A mãe é a pessoa mais indicada para semear a 

Palavra de Deus no coração de seus filhos, pois, é nela que eles con

fiam incondicionalmente. 

 

03 - Exemplo 

"A mesma fé de tua avó Lóide e de tua mãe Eunice..." 

Estas foram as palavras do apóstolo Paulo a seu discípulo Timóteo (

1 Tm 1.5). 

 

Exemplo de fé, de integridade, de fidelidade e de amor. 

 

04 - Liberdade de expressão 

É no convívio com a mãe que a criança deve aprender a se comunic

ar através de seu idioma natal. 

 

É nesse convívio que os filhos devem ter liberdade de expessar nos

sas opiniões com respeito, mas com convicção, sem ser recriminado

s. 

É quando devem aprender a dialogar. 

 

05 - Liberdade para prosseguir 

Toda mãe cria seus filhos para ficarem por perto, sempre ao alcanc

e de um beijo, de um abraço. 

 

Porém, a boa e sábia mãe, prepara os filhos para prosseguirem na vi

da e sempre os abençoa para prosperarem. 

 

Conclusão:  

Toda mulher que gera filhos deve assumir sua função de mãe. Se vo

cê não tem conseguido coloque-se agora diante de Deus e peça a El

e que lhe capacite, mas, tome a decisão de praticar a principal miss

ão para a qual você foi chamada: Ser mãe! 


