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A MÃE QUE EU SOU E A MÃE

QUE DEUS DESEJA QUE EU SEJA.

EDUCANDO COM GRAÇA,
AMOR E AUTORIDADE.

PASTORA.ANALAURA



Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa
que ele dá. Salmos 127:3

A palavra “preservada” usada aqui, vem do grego “sozo”
e quer dizer “salvar-se, manter-se salva do perigo, fazer
bem, curar e restaurar”

Todavia, será preservada através de sua missão de mãe,
se ela permanecer em fé, e amor, e santificação, com
bom senso. 1 Timóteo 2:15

O EXEMPLO DE DÉBORA

Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram,
até que eu, Débora, me levantei, levantei-me por
mãe em Israel. Juízes 5:7

Se “levantar” fala de assumir a posição que Deus espera
de você, fala de se sentir privilegiada, de assumir a
responsabilidade para ser a mãe que Deus te criou para
ser.

Para isso acontecer é preciso deixar para trás conceitos
equivocados que aprendemos, é preciso entrar no
“processo” e deixar Deus curar as suas feridas, te
transformar, te ajustar, é preciso conhecer a Deus como
Pai, um Pai Amoroso.



PERFIS PARENTAIS QUE DESENVOLVEMOS NA
NOSSA MATERNIDADE:

Mãe permissiva: É aquela mãe que não coloca
limites, que deixa os filhos fazerem o que eles
querem, não tem nenhuma autoridade sobre os
filhos. Às vezes, por ter tido uma educação
punitiva demais, acaba indo para o outro extremo
por ter medo de reproduzir o que recebeu, se
tornando permissiva demais. Ou as vezes, pensa
que realmente esse é o caminho, ela não
consegue fazer com que seus filhos lhe
obedeçam, então ela deixa eles fazerem o que
eles querem.

Mãe procrastinadora: É aquela mãe que nunca
tem tempo para os filhos, está sempre
procrastinando a disciplina, a correção, ela sabe o
que tem que fazer, mas não para para fazer. Ela
quer ter conexão com os filhos, mas ela deixa
para amanhã. Ela tem outras prioridades, ela
terceiriza a educação dos filhos. Ainda não
assumiu a responsabilidade para si, mas ela sabe
que precisa fazer isso.



Mãe possessiva: A mãe possessiva é aquela que
faz tudo pelos filhos, não permite que a criança
seja autônoma, não treina responsabilidades, não
libera os filhos para crescer. São aquelas mães
que, muitas vezes, controlam e sufocam seus
filhos. São manipuladoras e dominantes, criam
adultos dependentes emocionalmente dos pais.

Mãe punitiva: É aquela mãe que é autoritária
demais, está sempre dando ordens, grita muito e
pune qualquer tipo de comportamento dos filhos.
Reage negativamente quando se sente ameaçada,
é muito exigente e rígida.

Você se identificou com alguns desses
perfis? Será que o perfil parental de Deus é

assim?

O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e
cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá
irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos
trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem
é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós ele
afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do
Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e
compassivo para os que o temem. Pois ele sabe como somos
fracos; lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são
como o capim; como as flores do campo, desabrochamos. O
vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos
existido. Salmos 103:8-16



”Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é
meu Pai. Mas, de agora em diante, vão conhecer e ver o
Pai”. Filipe disse: “Senhor, mostre-nos o Pai, e ficaremos
satisfeitos”. Jesus respondeu: “Filipe, estive com vocês
todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou?
Quem me vê, vê o Pai! Então por que me pede para
mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai
está em mim? As palavras que eu digo não são minhas,
mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas
obras por meu intermédio.  João 14:7-10

A graça nos ensina a viver de modo piedoso, ela
nos transforma. Precisamos aprender com a
paternidade de Deus. Ele nos corrige em amor,
mesmo que as consequências venham pelas
nossas escolhas erradas, Ele está conosco, não
nos abandona, Ele prometeu que nunca nos
deixaria, que jamais nos abandoaria. Nada pode
nos separar do amor de Deus, nossos erros,
nossos pecados, nossas falhas, nada! Ainda que
eu ande pelo vale, Ele está comigo! Ele nos deu o
que não merecíamos.

Quando entendermos isso, vamos começar a
educar nossos filhos de modo diferente. E
acredite, somente assim teremos resultado.

O modelo de paternidade de Deus
revelado através de Jesus.


