
F A Ç A  I S S O :

Aconchegue-se com seu filho/sua filha este mês e ore: 
“Querido Deus, obrigado por criar o sol para nos aquecer, a 
lua para nos iluminar à noite e as estrelas para brilharem no 
céu. O Senhor cria coisas tão boas, Deus. Obrigado! Nós 
O amamos. Em nome de Jesus, amém”.

H O R  A  D O  B A N  H O

Corte um círculo (sol) de uma esponja nova, seca e amarela. Corte 
um formato de flor de uma esponja nova, seca e rosa. Coloque-os 
na hora do banho para o sua criança brincar. Fale sobre como 
Deus fez a água e o sol para ajudar as flores que Ele faz 
crescer.

P E L  A  M A N  H Ã

Quando você entrar no quarto do(a) seu filho/sua filha este 
mês, diga, “Bom dia! Hora de acordar! Vamos olhar pela janela. 
O que você vê? Isso! [Sol, árvores, céu, etc.]! Deus fez o/as [sol, 
árvores, céu, etc.]!”

P E L O  C  A M  I  N  H  O

Enquanto dirige, brinque de “Eu Vejo o que Deus fez”. Cite algo 
que Deus fez e depois procure por isso juntos enquanto dirige. 
Quando você ver a coisa pela janela, diga outra coisa e comece 
a procurar por ela. Quando você chegar a onde está indo, 
pergunte ao seu filho/a sua filha: “Quem criou todas as 
coisas?” Juntos, repitam: “Deus fez todas as coisas!” 

H  O  R  A  D  E  N  I  N  A  R

GÊNESIS 1:31 
“Tu és a minha herança, Senhor.”

M AT E R N A LMAIO 2020

D I G A  I S S O :
De quem você precisa?  

EU PRECISO DE JESUS..

V E R D A D E  B Á S I C A :
DEUS ME FEZ.

F A Ç A  I S S O :

Aconchegue-se com seu filho/sua filha este mês e ore: 
“Querido Deus, obrigado por criar o sol para nos aquecer, a 
lua para nos iluminar à noite e as estrelas para brilharem no 
céu. O Senhor cria coisas tão boas, Deus. Obrigado! Nós 
O amamos. Em nome de Jesus, amém”.

H O R  A  D O  B A N  H O

Corte um círculo (sol) de uma esponja nova, seca e amarela. Corte 
um formato de flor de uma esponja nova, seca e rosa. Coloque-os 
na hora do banho para o sua criança brincar. Fale sobre como 
Deus fez a água e o sol para ajudar as flores que Ele faz 
crescer.

P E L  A  M A N  H Ã

Quando você entrar no quarto do(a) seu filho/sua filha este 
mês, diga, “Bom dia! Hora de acordar! Vamos olhar pela janela. 
O que você vê? Isso! [Sol, árvores, céu, etc.]! Deus fez o/as [sol, 
árvores, céu, etc.]!”

P E L O  C  A M  I  N  H  O

Enquanto dirige, brinque de “Eu Vejo o que Deus fez”. Cite algo 
que Deus fez e depois procure por isso juntos enquanto dirige. 
Quando você ver a coisa pela janela, diga outra coisa e comece 
a procurar por ela. Quando você chegar a onde está indo, 
pergunte ao seu filho/a sua filha: “Quem criou todas as 
coisas?” Juntos, repitam: “Deus fez todas as coisas!” 

H  O  R  A  D  E  N  I  N  A  R

GÊNESIS 1:31 
“Tu és a minha herança, Senhor.”

M AT E R N A LMAIO 2020

D I G A  I S S O :
De quem você precisa?  

EU PRECISO DE JESUS..

V E R D A D E  B Á S I C A :
DEUS ME FEZ.



Eu sempre fui extremamente magra 
quando criança. Os adultos 
costumavam fazer piadas sobre o meu 
peso. Eles se referiram a mim como  
"esquelética ou magricela", diziam 
que eu era "nada além de pele e 
ossos". Um dia ventava muito e 
lembro-me de um adulto me dizendo 
que precisava colocar pedras nos 
bolsos da minha calça para que o vento 
não me levasse. Não achei a piada 
engraçada e fiquei muito ofendida. 
Lembro-me também de ouvir minha 
mãe dizer: "Eu adoraria ter um corpo 
assim como o seu, filha?" Essa era a 
maneira de minha mãe me proteger 
das críticas dos outros e afirmar a 
maneira única como Deus me criou. Ela 
fazia isso consistentemente no meios 
dos outros e quando estávamos 
sozinhas. Desde pequena me recordo 
da minha mãe intencionalmente 
plantando sementes de confiança na 
minha mente com a esperança de que 
um dia florescessem em uma auto-
imagem positiva e indestrutível. Ela fez 
isso porque sabia que, à medida que 
fossemos crescendo, estaríamos 
expostos a um mundo de julgamento e 
crítica. Precisávamos ter as ferramentas 
internas para enfrentar o bem e o mal 
no mundo. Para mim, o mal que a vida 
trouxe foi experienciado ainda muito 
pequena quando os adultos tiravam 
sarro do meu peso. 

Uma auto-imagem positiva que 
potencialmente resistirá ao bullying, às 
mudanças da puberdade e a todas as 
outras coisas que a vida inevitavelmente 
possa trazer.

Às vezes, como pais, tentamos ensinar 
humildade a nossos filhos, mas isso 
pode acontecer às custas da auto-
imagem e auto-estima deles. Mas 
quando afirmamos verdades positivas 
sobre uma criança que está 
desenvolvendo a compreensão de si 
mesma, ela fica preparada para 
enfrentar os desafios do mundo. 
Nossos filhos não terão apenas uma 
verdade arraigada, mas também uma 
linguagem para combater quaisquer 
idéias opostas que apareçam no 
caminho deles.

Não importa as idades dos seus filhos, 
diga a eles quão lindos e inteligentes 
eles são. Eles precisam ouvir como suas 
especificidades físicas ou biológicas 
colaboram para a beleza deles e os 
tornam particulares.  Embora suas 
palavras possam ser ignoradas, as 
sementes que estão sendo plantadas 
criarão raízes. E, se for sempre regado, 
produzirá frutos maduros. Esse fruto 
maduro de amor próprio, autoconfiança 
e auto-estima será importantíssimo nos 
anos que virão.

Adaptado por Sergia Kelling

PLANTANDO SEMENTES DE VERDADES PARA 
SEUS FILHOS
Por Candice Wynn

M AT E R N A LMAIO 2020

Eu sempre fui extremamente magra 
quando criança. Os adultos 
costumavam fazer piadas sobre o meu 
peso. Eles se referiram a mim como  
"esquelética ou magricela", diziam 
que eu era "nada além de pele e 
ossos". Um dia ventava muito e 
lembro-me de um adulto me dizendo 
que precisava colocar pedras nos 
bolsos da minha calça para que o vento 
não me levasse. Não achei a piada 
engraçada e fiquei muito ofendida. 
Lembro-me também de ouvir minha 
mãe dizer: "Eu adoraria ter um corpo 
assim como o seu, filha?" Essa era a 
maneira de minha mãe me proteger 
das críticas dos outros e afirmar a 
maneira única como Deus me criou. Ela 
fazia isso consistentemente no meios 
dos outros e quando estávamos 
sozinhas. Desde pequena me recordo 
da minha mãe intencionalmente 
plantando sementes de confiança na 
minha mente com a esperança de que 
um dia florescessem em uma auto-
imagem positiva e indestrutível. Ela fez 
isso porque sabia que, à medida que 
fossemos crescendo, estaríamos 
expostos a um mundo de julgamento e 
crítica. Precisávamos ter as ferramentas 
internas para enfrentar o bem e o mal 
no mundo. Para mim, o mal que a vida 
trouxe foi experienciado ainda muito 
pequena quando os adultos tiravam 
sarro do meu peso. 

Uma auto-imagem positiva que 
potencialmente resistirá ao bullying, às 
mudanças da puberdade e a todas as 
outras coisas que a vida inevitavelmente 
possa trazer.

Às vezes, como pais, tentamos ensinar 
humildade a nossos filhos, mas isso 
pode acontecer às custas da auto-
imagem e auto-estima deles. Mas 
quando afirmamos verdades positivas 
sobre uma criança que está 
desenvolvendo a compreensão de si 
mesma, ela fica preparada para 
enfrentar os desafios do mundo. 
Nossos filhos não terão apenas uma 
verdade arraigada, mas também uma 
linguagem para combater quaisquer 
idéias opostas que apareçam no 
caminho deles.

Não importa as idades dos seus filhos, 
diga a eles quão lindos e inteligentes 
eles são. Eles precisam ouvir como suas 
especificidades físicas ou biológicas 
colaboram para a beleza deles e os 
tornam particulares.  Embora suas 
palavras possam ser ignoradas, as 
sementes que estão sendo plantadas 
criarão raízes. E, se for sempre regado, 
produzirá frutos maduros. Esse fruto 
maduro de amor próprio, autoconfiança 
e auto-estima será importantíssimo nos 
anos que virão.

Adaptado por Sergia Kelling

PLANTANDO SEMENTES DE VERDADES PARA 
SEUS FILHOS
Por Candice Wynn

M AT E R N A LMAIO 2020




