Celebração do Dia das Mães – 2014.

É com muita alegria que o Departamento Nacional de Escola Dominical e o
Departamento Nacional de Trabalho com Crianças que oferece algumas sugestões para
celebração do Dia das Mães.

Realização: encerramento da Escola Dominical com todas as classes reunidas.
Orientações
Cada classe de crianças poderá ficar responsável por uma parte do programa.
O “programa” reúne sugestões.
adaptações que julgar proveitosas.

É necessário que cada grupo faça as

As ideias básicas que norteiam as sugestões são:
 Todos os dias deverão ser “Dia das Mães” (não há “dia” que seja mais que
todos os dias...).
 O “Dia das Mães” é basicamente o “Dia da Família”, já que entendemos que
“a mãe deve ter família e a família deve ter mãe”.
 Que a mãe é gente, com direito a sentimentos também negativos.

As mães, ou as mulheres deverão ser convidadas a ocupar os primeiros bancos
de um lado e as crianças, organizadamente, em classes, os do outro lado. Vale lembrar
que a ideia é homenagear todas as pessoas que assumem a função de mãe.
Entrada das crianças pela ala central do templo cantando [escolha uma música
de celebração a Deus pela família. Sugestão: Família (CD Missão Aventura Possivel) ou
(ver no site http://www.metodista.org.br/escola-dominical). Virão segurando
alegorias onde se lê FAMÍLIA, LAR, CASA, MÃE, IRMÃOS, PAI, AVÓS, VIZINHOS.

ROTEIRO DO PROGRAMA

Dirigente: Venham, filhas e filhos! Venham, mães e pais! Venham avós e avôs!
Venham todas as pessoas! Louvemos ao Senhor pela nossa família. Louvemos ao
Senhor pela Igreja - a Família maior à qual pertencemos pelo amor de Jesus Cristo.
Cânticos de louvor (crianças e adultos) Se usar o H.E. sugerimos os nos 125 e 132; ou
outros cânticos conhecidos como “Celebrai” e “Hoje é tempo de louvar a Deus”.
Oração responsiva (Crianças e adultos ou Dirigente e todos)
Refrão: GRAÇAS TE DAMOS, SENHOR!
 Pela família à qual pertencemos, a casa onde moramos e as experiências que
compartilhamos;
 Pelos adultos da família que trabalham e buscam o sustento para todos;
 Pelos filhos e filhas que cooperam e ajudam nas tarefas da casa;
 Pelo respeito, pelo cuidado, pelo carinho que existe entre os membros da
família e também entre os vizinhos;
 Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que traz paz e união às famílias.
Cântico: Cujo tema seja amor.
As crianças reconhecem e agradecem o trabalho das mães na família
 Participação das crianças menores com versinhos e cânticos - sugestões em anexo
 Participação das crianças maiores (Leitura Coral):
Leitura Coral: “A MÃE NOSSA DE CADA DIA”. (Leitura Coral - adaptação de uma poesia
de Ruth B. Kuhlmann).
Grupo:

Todos os dias, ao acordar
A mãe começa a trabalhar.

Solo A:

Mamãe pra lá, mamãe pra cá...
E ela a todos atenção dá.

Grupo:

É a mãe que tudo vê
E responde sempre aos “porquês”.
Atende logo os pedidos
De achar objetos perdidos:

Solo B:

Onde está o tênis...da meia o par?

Grupo:

A mãe descobre o lugar.

Grupo:

Cabeças ou costas doloridas?

Solo C:

A mãe trata das feridas.

Grupo:

E a toda hora uma queixa:

Solo D:

Quero brincar, o mano não deixa!

Solo E:

Quem quebrou minha boneca?
Quem sumiu com a peteca?

Grupo:

E os pedidos sem fim
Aos quais tem que responder “sim”:

Solo A:

Está pronta a merenda?
Lavou a blusa de renda?

Solo B:

Não sei fazer a lição:
Quem foi Napoleão?...

Solo C:

Posso ir brincar lá fora?

Solo D:

Tenho que tomar banho agora?

Grupo:

A mãe precisa ser lavadeira, enfermeira,
Babá, costureira, professora, cozinheira.
A mãe precisa ser companheira...

Solo E:

E ainda precisa ser paciente
E estar sempre sorridente.

Solo A:

E como consegue isto,
Dando conta do serviço???

Grupo:

Respondemos nós nesta rima:
SÓ PELA GRAÇA DIVINA!...

Cântico (Crianças): Mãe (CD Todas as crianças - ver no site
http://www.metodista.org.br/escola-dominical) Xote da Família (ver no site
http://www.metodista.org.br/escola-dominical).

As crianças nos fazem lembrar que “MÃE É GENTE... FAZ E SENTE”.

(Apresentação como dramatização ou com fantoches; pode ser apenas um fantoche
conversando com as crianças)
Daniel

(entra falando sozinho; com um papel na mão)
“MÃE É GENTE... FAZ E SENTE” (repete 3 X, como se
estivesse procurando entender)

Thiago:

(Chegando) O que é isso, Daniel? Falando sozinho?...

Daniel:

Estou tentando entender isto aqui: “MÃE É
GENTE...FAZ E SENTE”.

Thiago:

Tão fácil!... Você não ouviu a leitura das crianças?
(está se referindo à “Leitura Coral”, feita antes)
Então, a mãe sabe tudo; responde tudo; ajuda a
todos; resolve tudo...Mãe faz tudo!

Daniel:

Tá bem! Mas... e o “SENTE”?

Laura:

Claro!... Mãe faz e também “sente”.
amor,

Mãe sente

Mãe sente alegria, mãe sente emoção com as coisas
dos seus filhos... Ela até chora de emoção!
Elena:

É ... Mas eu já vi Mãe chorar de tristeza...

Daniel:

De tristeza? E mãe fica triste?

Elena:

Fica, sim... Quando a gente briga em casa, quando
desobedece, faz birra ou é chamada na escola
porque a gente fez bobagem...

Thiago:

É ... eu acho que mãe não é um “robô” que só faz
tudo.
Ela é gente... E sente!...

Laura:

É verdade! Mãe sente. Não só coisas boas, mas
também tristeza...

Elena:

E não é só tristeza, não.
irritação e raiva também!

Thiago:

E medo!... Eu já vi minha mãe com muito medo.

Daniel:

Ah!... É por isso que diz aqui (mostra o papel) que
Mãe é Gente. Não é Fada, nem Mulher Maravilha!

Elena:

É isso aí... Mãe é Gente. E sente como a gente!

Ela sente impaciência,

Então, os filhos - grandes e pequenos - devem ter
paciência e respeito pelos seus sentimentos...
Thiago:

Acho que Família é isto: todo mundo é gente que
sente.
Cada um deve procurar entender o

sentimento do outro.
Daniel:

Agora eu entendi tudo direitinho...

TODOS:

É... MÃE É GENTE... FAZ E SENTE.

Lembrando que a família é sempre esperança para o Reino de Deus
Cântico: Eu e minha casa – André Valadão: http://www.cifraclub.com.br/andrevaladao/eu-minha-casa/
Pai nosso (Todos de mãos dadas)
Adultos/as e crianças se abençoam
Benção
Deus te abençoe, Deus te proteja.
Deus te dê a paz... Deus te dê a paz...
Adaptado das sugestões elaboradas por Osmary Cardoso Pereira, 1ªRE.

ALGUMAS MANEIRAS CRIATIVAS E ALTERNATIVAS DE COMEMORAR O “DIA DAS
MÃES”
1. Alvorada para as Mães. Crianças se reúnem na igreja, de manhã. Saem e param
diante das casas cantando. Deixam mensagens bíblicas dirigidas às mães e famílias.
(Podem usar as mensagens da Sociedade Bíblica).
2. “Dia das Mães” diferente. Não há como as mães cristãs ficarem felizes com
homenagens e presentes quando sabem de mães, até bem próximas, na cidade e
mesmo nas congregações, que estão passando dificuldades até na manutenção de
seus filhos... Pensando nisto, sugerimos uma maneira amorosa de comemorar o Dia
das Mães. As mães são desafiadas, ates do “dia” a viver em sua família uma
experiência de amor. Conversar com os filhos e “abrir mão” de seus presentes em
troca de preparar uma cesta de alimentos para serem doadas a mães necessitadas.
No domingo, no culto, filhos homenageiam suas mães, indo com elas ao altar e
colocando suas doações.
3. Famílias vão à Igreja. Providenciar para fotografar famílias que freqüentam à Escola
Dominical, todos juntos. Depois fazer um mural FAMÍLIAS VÃO À IGREJA.
4. Canto em família. Famílias podem participar do culto, cantando.
5. Hoje é feriado! Famílias são instruídas a fazer “Feriado em Casa” para a mãe. Ela,
pelo menos neste dia, não precisará se envolver em nada.
6. Tempo de Oração. No momento de intercessão, mãe ora pelos filhos e filhos oram
pelas mães e pais.
7. Campanha de Oração. Fazer campanha para que a família compareça no culto,
numa tentativa de envolver os filhos afastados.
8. Jejum e oração. Uma reunião de oração (em jejum) de pais e filhos. Depois servir
um gostoso café de manhã onde todas as famílias levam a sua participação.
9. Correio do amor. Escrever mensagens para os filhos de famílias da Igreja que estão
ausentes, estudando, trabalhando ou viajando.
10.Oferecer uma planta para a mãe mais velha e um botão de rosa para a mais jovem.

