
142. Bem-Te-Vi - Professor/a

// Sugestão de programa para o Dia das 
Mães11

Para começar

Entendemos que não é necessário investir em presentes caros, assim 
como apresentações com custo elevado. O mais importante dessa festa 
é que haja a colaboração e participação ativa dos diferentes grupos da 
igreja/e ou Escola Dominical; crianças, juvenis, jovens e homens e mu-
lheres. Antecipar o planejamento dessas ações também vale a pena ser 
considerado, pois tudo o que é pensado com antecedência pode ser 
muito mais envolvente e contagiante.

Converse com a coordenação da Escola Dominical e do Ministério do 
Trabalho com Crianças 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 re-
duzidos. Chame mais pessoas para ajudar. Forme um pequeno grupo e 
distribua as tarefas para que ninguém fique sobrecarregado. 

Base bíblica

Êxodo 2.1-10. A história do nascimento de Moisés e como sua mãe o pro-
tegeu em sua breve jornada pelo rio.

Música

Nossa proposta em termos de música é que as crianças cantem apenas 
uma ou duas músicas e que o façam com alegria. Ensaiar as músicas 
que serão cantadas no dia da celebração nos domingos anteriores. 

Escreva a letra das músicas em um papel grande, cartolina, lousa, flip-
chart (se este material estiver disponível) ou imprimir. Faça letras grandes 
e se o grupo for composto por muitas crianças em fase de alfabetização, 
utilize somente letras maiúsculas, pois a maioria delas é alfabetizada com 
este tipo de letra.

Em nossa comunidade, para a música: Coração de ouro, foram feitos 
corações em papel colorido, cada um de uma cor. No meio de cada 
coração foi colado um símbolo ou desenho das palavras-chave da mú-
sica: ouro, algodão, maçã etc. No momento de ensinar a música, duas 
ou três pessoas da equipe seguravam os corações e iam mostrando um 
a um durante a música. Esse recurso possibilitou a memorização da letra 

11 Sugestão de programa elaborado pela equipe de professoras/es da Igreja 
Metodista em São Roque/SP -3RE.
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de uma forma mais fácil para as crianças.

Depois de aprenderem a música, os corações foram distribuídos às crian-
ças. Em seguida começamos a cantar novamente e pedimos às crian-
ças que levantassem os corações conforme a letra ia sendo cantada. 
Isso também ajudou na concentração das crianças, que aguardavam 
ansiosas por sua vez de levantar o coração. Também fizemos dessa for-
ma no dia da celebração.

Dinâmica do Cesto da Vida

Material:  

• Cesto grande. Pode ser de vime, bambú, jornal enroladinho, palha, 
uma caixa de frutas de madeira ou até mesmo uma caixa de papelão. 
Isso vai depender da realidade de cada comunidade. A ideia é ter um 
cesto para representar aquele utilizado por Joquebede, a mãe de Moi-
sés, para colocá-lo no rio.

• Tiras de papel preto ou outra cor bem escura. Elas representarão o be-
tume utilizado para vedar o cesto e impedir que a água entrasse. O gra-
fite do lápis vai ficar prateado no papel escuro, ou se disponível, caneta 
branca ou prateada.

• Lápis preto em quantidade suficiente para que várias pessoas possam 
escrever ao mesmo tempo. Não é necessário um para cada pessoa, 
compartilhar faz parte da proposta.

• Cola ou fita adesiva.

Desenvolvimento:

• Mostrar o cesto e explicar como Joquebe fez para salvar seu filho. O 
betume no cesto era algo fundamental para que ele não afundasse e 
Moisés pudesse chegar ao seu destino. Colocar o cesto no altar.

• Explicar que nossas mães e nossos pais também colocaram betume no 
cesto que nos leva pelo rio da Vida por meio de orações, ensinamentos, 
cuidado, conselhos etc.

• Perguntar às pessoas: De que forma sua mãe colocou betume no seu 
cesto?

• Pedir que escrevam, em poucas palavras, sobre a tira de papel, qual 
foi o betume utilizado por sua mãe que não permite que o seu cesto 
afunde. Algumas pessoas poderão falar, para que todos possam ouvir, o 
que escreveram, em forma de ação de graças a Deus ou simplesmente 
escrever na tira.
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• Conforme as pessoas vão falando e terminando de escrever, levam seu 
papel até o altar. Lá alguém do grupo de trabalho poderá ajudar a colar 
no cesto as tiras de papel e assim forrar o cesto. O betume-tiras podem 
ser colados tanto do lado de dentro quando do lado de fora.

• Fechar este momento com uma oração de ação de graças. Ação de 
graças, significa agradecer de alguma forma por algo que se recebeu, 
portanto, não cabem nesse momento pedidos e intercessão. 

O presente para as mães

Nos últimos anos, temos procurado não distribuir presentes ou lembran-
ças que as crianças não tenham participado da confecção no maior 
número possível de etapas. Entendemos que o presente feito pelas crian-
ças tem mais valor, além de ser mais significativo. Muitas pessoas dizem 
com carinho que ainda têm as lembranças e sempre lembram do mo-
mento especial. Por isso, pensamos com bastante cuidado na escolha 
dos mesmos, incentivando e priorizando o trabalho realizado pelas crian-
ças. Outro fator bastante importante em nossas escolhas é o valor da 
lembrança que precisa ser bonita e apresentável, mas de baixo custo. 
Um pequeno cartão em cartolina também poderá ser produzido pelas 
crianças e distribuídos com o presente.

Algumas sugestões de presente:

1. Tesouro das famílias

Nos domingos que antecedem ao dia das mães, durante as aulas das 
classes da Escola Dominical, fazer com as crianças uma pesquisa dos 
versículos bíblicos preferidos das famílias.

Todos os versículos coletados devem ser escritos em uma ou mais folhas. 
Cada versículo deverá conter a indicação do livro, capítulo e versículo 
e nome da família para quem ele é especial. As folhas são copiadas e 
recortadas em forma de pequenas fichas (9x5cm, por exemplo). Prepa-
rar caixas de cartão mais grosso, fundo de caixas de suco, madeirinha 
e revestir ou decorar com sobras de papel colorido, tecido ou outro ma-
terial disponível. Depois de pronta a caixa, colocar dentro os versículos 
de todas as famílias. Também é possível colocar na caixa uma pequena 
“placa” de cartolina escrito: Tesouro das famílias.

2. Cachepô para plantas 

Pequenos cachepôs de madeira (MDF) que serão pintados pelas crian-
ças com giz de cera. De forma bastante opcional, é possível utilizar faixas 
de papel colorido ou faixas finas em adesivo de découpage para dar 
acabamento na base e botões coloridos de formatos diferentes. 
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Outra possibilidade para os cachepôs: utilizar embalagens quadradas 
de suco ou leite e revestir com papel colorido pelas crianças; recortar o 
fundo de garrafas pet e pintar com guache, ou colar papéis coloridos, 
tecido etc.

Colocar dentro dos cachepôs pequenos vasos com plantas. Em nossa 
comunidade utilizamos as chamadas Suculentas, uma planta muito fácil 
de cuidar e multiplicar. Basta deixar ao sol de 4 a 6 horas por dia e regar 
duas vezes por semana no verão e uma vez no inverno. 

3. Porta-condimentos

As crianças decorarão os adesivos que serão colocados nos vidrinhos 
e colocarão os condimentos escolhidos. Podem ser salsinha desidrata-
da, orégano, manjericão, dentre outros. Para completar o presente, as 
crianças farão um desenho com interferência de seu próprio corpo. Elas 
pintarão o desenho dos seus corpos e completarão o seu corpo. Pode-se 
também tirar a foto da criança para colar junto ao desenho. Colocar ímã 
atrás para ser colocado na geladeira. Arrumar os corpinhos de forma 
que pareçam que estão segurando o porta-condimentos.

Trabalhar nos domingos anteriores ao dia das mães

Nossa sugestão é que nos domingos anteriores ao dia das Mães, os pro-
fessores/as reservem um tempo para trabalhar com as crianças e pré-
-adolescentes as personagens que servirão de base para a celebração. 
Isso pode ser feito por meio de histórias, música, roda de conversa ou 
artes. 

Personagens

A história de Sara como uma mulher que também confiou na promessa 
feita a Abrão por Deus e deixou sua casa rumo a um lugar novo e dis-
tante da vida familiar. A saudade, o clima, a diferença nos costumes, 
alimentação, culturas.

Ana como uma mulher perseverante na oração e que não hesitou em 
oferecer a Deus, o fruto de suas orações, seu filho Samuel. A confiança 
de que Deus ouviria sua oração; a capacidade de abrir mão de seu filho 
tão desejado; o cuidado e carinho ao preparar roupas para ele.

Maria, mãe de Jesus como uma mulher que abriu mão de seus sonhos 
para ser instrumento de Deus e seus propósitos.

Lembre-se de que outras mulheres da Bíblia também podem ser traba-
lhadas.
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// Sugestão de Liturgia
Celebração do Dia das Mães

Convite para adorar a Deus

Acolhida

[Oração atribuída a Moisés, homem de Deus] 
Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. 
Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, 
mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90.1-2

Oração de adoração

Música: conhecida da comunidade em acordo com o tema proposto

Dirigente: Hoje lembraremos de algumas mães da Bíblia. Isso nos ajudará 
a refletir sobre nossas mães e também sobre nós como filhos/as.

A primeira mãe é Sara. Ela é um dos grandes exemplos descritos na Pa-
lavra de Deus. Ela confiou na promessa de Deus, junto ao seu esposo 
Abraão e foi agraciada com um filho, mesmo já sendo uma mulher idosa. 

1º Testemunho – Peça que alguém fale brevemente sobre a confiança da 
sua mãe em Deus.

Participação das crianças

Dirigente: A segunda mãe de nossa lista é Joquebede, a mãe corajosa 
de Moisés, que tudo fez para salvar seu filho. Ela se arriscou para que ele 
pudesse crescer. Deus protegeu o bebê que cresceu e tornou-se aquele 
que ajudou ao Senhor na libertação do povo da escravidão no Egito.

2º Testemunho – Peça que alguém conte como sua mãe o/a ensinou a 
acreditar em Deus

Música: em acordo com o tema

Abraço da Paz

Dirigente: “Tenho um abraço para te dar. Você quer que eu leve ou você 
vem buscar” (poema de João Proteti in Tenho um abraço para te dar. 
Papyrus – Sete Mares. 2009. Campinas).

Música: O abraço ( CD Sombra Amiga & Água Fresca, faixa nº 4 -PSAF)

Ofertório: Música instrumental ou cantada

Oração de gratidão pelas ofertas
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Palavra que alimenta a vida: breve reflexão (10 a 15 minutos)

Dirigente: Vamos ouvir o que nos diz o texto bíblico:

“Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da 
tua mãe; Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu 
pescoço. Quando caminhares, te guiará; quando te deitares, te guarda-
rá; quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpa-
da, e a lei é luz; e as repreensões da correção são o caminho da vida.”  
(Provérbios 6. 20-23)

A terceira mãe de quem lembramos hoje orava muito ao Senhor pedindo 
por um filho que enchesse sua vida de alegria. Ela foi agraciada e teve 
um filho. Assim que o menino cresceu um pouco ela o dedicou a Deus 
em gratidão. Este menino se transformou num dos maiores profetas de 
Israel. Quem era ela? Qual o nome do menino?

3º Testemunho - Peça que alguém conte sobre o poder da oração na 
vida da sua mãe

Música: Em acordo com o tema

Participação dos jovens

Participação dos juvenis

Dirigente: A quarta e última mãe de nossa lista é Maria, aquela que não 
temeu servir ao Senhor. Em humildade ela aceitou o desafiou de gerar o 
Filho de Deus, Jesus que, ao crescer, se tornou o nosso Salvador. 

4º Testemunho - Peça que alguém conte sobre a disposição de sua mãe 
em servir a Deus

Participação dos homens

Música pelas crianças: Eu te amo minha mãe [CD Criativando, faixa  
Nº10] <http://metodista.org.br/escola-dominical-musicas> 

Cesto da Vida

Oração de intercessão pelas mães. Os filhos/as deverão encontrar suas 
mães e orar a Deus, dando graças por tudo o que ela fez e faz. Aqueles 
que não as têm poderão orar por outras mães ou orar em gratidão pelo 
exemplo delas.

Benção e Despedida

Convidar as mães ao altar para uma oração comunitária e a bênção.  
A seguir as lembranças serão distribuídas.


