
B E B Ê SMAIO 2020

D I G A  I S S O :
Quem fez todas as coisas? 

DEUS FEZ TODAS AS COISAS.

F A Ç A  I S S O :

P E L  A  M A N  H Ã

Quando você for ao quarto do seu bebê, diga: “Bom dia, [nome 
do bebê]! Deus fez o sol brilhar no céu, então sabemos que é hora 
de acordar”.

H  O  R  A  D A  A  L I  M  E  N  TA  Ç  Ã  O
Ao alimentar seu bebê este mês, diga a seu filho(a): “Deus viu 
as árvores que ele havia criado. E tudo havia ficado  bom. Deus 
viu os cachorrinhos que Ele havia criado. E tudo havia ficado 
bom. Deus viu as estrelas que Ele fez. E tudo havia ficado 
bom. Deus viu [o nome da criança] que Ele havia criado. E Ele viu 
que ele/ela era muito bom”.

H  O  R  A  D  E  N  I  N  A  R

Nine seu bebê este mês e ore: “Querido Deus, ajude-me 
a lembrar que Aquele que fez o sol, a lua e as estrelas é o 
mesmo que fez esse bebê em meus braços. Por favor, me dê a 
sabedoria para continuar conduzindo-o/a até o Senhor. Eu o 
amo, Deus. Em nome de Jesus, amém”. 

H O R  A  D O  B A N  H O

Enquanto dá banho em seu bebê, cante “Brilha, brilha 
estrelinha”. Ao secar e vestir seu bebê, diga-lhe: “Deus fez 
todas as estrelas no céu e Deus fez você!” Toque o nariz do seu 
bebê ao dizer “você”. 

V E R D A D E  B Á S I C A :
DEUS ME FEZ.
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Os comentários começaram no dia 
em que descobri que estava grávida. 

No começo, eu gostava de ouvir 
perspectivas diferentes, até que 

nada mais me incomodava: Fraldas 
de pano são inconvenientes. Fraldas 
descartáveis têm produtos químicos.

• Ele tem que dormir de barriga para
cima. Ele tem que dormir de barriga
para baixo.
• Ele precisa do sol para adquirir
vitamina D; no entanto, não
o exponha ao sol, dê algum
suplemento.
• Use protetor solar. Não use
protetor solar.
• Deixe-o chorar. Use um
cronograma. Não deixe-o chorar.
Não faça planos. Deixe ele ser uma
criança, faça a sua parte.
A lista quase não tem fim. Mas sabe 
como isso me deixa como mãe de 
primeira viagem depois do meu 
primeiro ano? Extremamente insegura. 
Não importa o que eu faça. Ou não 
faça. Eu sou um fracasso. 
ENTÃO COMO SUPERAMOS A 
INSEGURANÇA? 

1. SENDO GENEROSA
Devo reconhecer que, embora esteja 
fazendo o melhor possível com as 
informações e os recursos que tenho, 
eu não sei tudo. Eu posso aprender 
ou descobrir algo que me faça mudar. 
E está tudo bem. Isso é bom. 
2. SENDO CURIOSA
Faça perguntas. Procure entender 
opiniões diferentes (sem julgamento). 
Não precisamos concordar com tudo 
para fazer perguntas bem pensadas 
com a intenção de estabelecer 
entendimento 

entre as partes. Isso demonstra 
respeito e humildade.
3. SABENDO DISCERNIR
Identifique em que mentiras você está 
acreditando. Um dos meus mentores 
diz que precisamos  “limpar nossa 
caixinha da verdade regularmente”. 
Todos nós temos uma caixinha cheia 
de coisas que decidimos que são 
verdadeiras. Mas, às vezes, algumas 
coisas que não são verdade entram 
nela. “Eu sou uma péssima mãe caso 
eu esteja fazendo algo que alguém 
não concorda” é uma das mentiras 
que caíram na minha. 
O que você está guardando na sua 
caixinha da verdade que não deveria 
estar lá? 
4. SENDO PERCEPTIVA
Busque a verdade das coisas. Às 
vezes, eu vou falhar como mãe. Meu 
filho não tem uma mãe perfeita (por 
mais que eu tente). Mas eu me 
lembro “há uma perfeição que eu não 
consigo alcançar”. 
Esse perfeição está em Jesus, meu Pai 
Celestial. Ele ama a mim e a minha 
família incondicionalmente. Onde 
minha capacidade humana termina, a 
a de Deus continua. Ele me fortalece 
no que sou fraca, e Ele ama minha 
família de maneiras que eu não sou 
capaz. 
Mesmo que eu esteja fazendo coisas 
como: comendo algo saudável, ou 
usando protetor solar tóxico ou até 
mesmo deixando meu filho lamber 
meu celular...  Eu sou uma obra em 
construção. E está tudo bem. Porque 
“Aquele que é Perfeito” me ama, está 
comigo e está me transformando. 

CONFISSÕES DE UMA MÃE INSEGURA
Por Sarah Piercy
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