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Olá crianças, tudo bem com vocês? O tio está com muita saudade!
Estamos em uma semana muito especial, pois estamos nos preparando para festejarmos o
dia de uma das pessoas mais importantes da nossa vida, a nossa mãe! Como elas são
importantes para nós! Sem o sim delas à vida, nós não existiríamos e nessa semana especial
precisamos voltar nosso olhar para elas.
A Bíblia, Palavra de Deus, nos apresenta a figura de muitas mães, que desde a Criação do
mundo tiveram um papel importantíssimo na vida e na fé de cada um de nós. Cada um dos
homens mais importantes da Bíblia teve uma mãe, que com muito carinho os formou como
homens de Deus e responsáveis pela sua missão. Até mesmo Jesus, Deus feito homem, teve
uma mãe muito especial para formá-lo. Também tantos homens importantes da história do mundo
tiveram mães maravilhosas que gastaram suas vidas para educar seus filhos para o bem e para
que eles fizessem a diferença no mundo.
Nessa semana nossa atividade vai ser em torno dessa pessoa tão importante, que faz
parte das nossas vidas desde o nosso nascimento, mesmo alguns não tendo suas mães por
perto, é muito importante lembrarmos com carinho delas e de tantas mulheres que nos ajudaram
a ser o que hoje somos.
Nossa atividade será bem simples, ao longo dessa semana, todos os dias ao acordar e
antes de dormir, nós vamos manifestar o nosso carinho e a nossa gratidão a essas grandes
mulheres, seja com um beijo, um abraço bem apertado, um eu te amo, ou de qualquer maneira
que você saiba que deixa sua mãe feliz. Monte também um pequeno mural na sala da sua casa
com fotos, cartinhas e muitas homenagens para a sua mãe e principalmente, todos os dias,
agradeça a Deus por essa pessoa maravilhosa que foi a porta que Deus usou para que você
viesse ao mundo.
Não se esqueçam de fotografar o mural, postar no nosso grupo para que todos nós
possamos conhecer essa mãe maravilhosa que vocês têm.
Saudade de todos! Deus abençoe!
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