
Educação Familiar no Lar

Mães em Israel
“E a abençoarei, e será mãe das nações ” 
(Gênesis 17:16).

As mulheres SUD podem herdai todas as bênçãos eternas 
prometidas.

A Maternidade É uma Herança Divina
O Presidente Joseph Fielding Smith falou numa conferência geral da 
Sociedade de Socorro a respeito da "elevada posição e destino das 
mulheres como 'Mães em Israel' " . Ele disse: “Algumas de vocês 
devem ter recebido bênçãos patriarcais nas quais lhes é dito em 
essência: 'Como mães em Israel permanecereis.' Em qualquer caso, 
esta promessa é a herança assegurada a todas as irmãs dignas da 
Igreja, a todas aquelas que amam e servem ao Senhor com todo seu 
poder e que guardam os mandamentos que ele lhes deu."
O Presidente Smith declarou ainda: "Ser uma mãe em Israel, no 
pleno sentido do evangelho, é a maior recompensa possível na vida 
de uma mulher." (Manual da Noite Familiar 1980-1981, p. 25.) 
"Essa denominação tem um significado extremamente profundo; 
significa muito mais do que casar e ter filhos nesta vida. Na 
verdade, de acordo com o real sentido da palavra, a bênção de ser 
mãe em Israel será recebida no devido tempo por aquelas que, não 
por vontade própria, não tiveram a oportunidade de se casar e ter 
filhos nesta vida" ("Mothers in Israel", Relief Society Magazine, 
dezembro de 1970, pp. 883-884).
Todas nós, tenhamos filhos ou não, podemos desempenhar o papel 
de mãe. A Irmã Patricia T. Holland explicou: "Numa pungente 
conversa com Deus, Adão declarou que daria o nome de Eva à 
mulher. E por que a chamou Eva? 'Porque ela (é) a mãe de todos os 
viventes.' (Gênesis 3:20; Moisés 4:26.)
...À Eva foi dada a qualificação de 'mãe de todos os viventes' — 
anos, décadas, talvez séculos antes dela haver sequer tido um filho. 
Parece-nos que ela já era mãe antes mesmo de ter gerado filhos, tão 
certamente como o estado de perfeição existente no Jardim do Éden 
precedeu os desafios da mortalidade. Creio que mãe é uma daquelas
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palavras cuidadosamente escolhidas, uma daquelas palavras ricas — 
com significados infinitos. De modo algum devemos deixar que 
essa palavra nos divida. Creio de todo o coração que ela é, antes de 
tudo e principalmente, uma definição de nossa natureza, não algo 
dependente do número de filhos que temos.
.. .Algumas mulheres dão à luz e criam filhos, mas não são 
realmente mães. Outras, a quem amo sinceramente, são mães por 
toda a vida sem jamais terem dado à luz. E todas nós somos filhas 
de Eva, sejamos casadas ou solteiras, tenhamos filhos ou não.
Somos feitas à imagem dos Deuses para tomarmo-nos deuses e 
deusas” (" ‘One Thing Needful': Becoming Women of Greater 
Faith in Christ", Ensign, outubro de 1987, pp. 32-33).
Sejam quais forem nossas circunstâncias, podemos amar e educar 
crianças, fortalecer e defender famílias, cuidar de necessitados e 
elevá-los espiritualmente. Podemos viver retamente. O Profeta 
Joseph Smith declarou que: "E natural terem as mulheres 
sentimentos de caridade e benevolência" ("A Função da Sociedade 
de Socorro nos Conselhos do Sacerdócio”, A Liahona, março de 
1980, p. 123).
LEIA: Gênesis 3:20. Por que a palavra mãe é mais uma "definição 
de nossa natureza'' do que de nossa situação? Por que a maternidade 
é descrita como uma herança certa? Como podemos qualificar-nos?
Essa herança que nos foi prometida depende de nossa dignidade 
pessoal, não de circunstâncias pessoais. Ela está ao alcance de todas 
as irmãs dignas, tanto das solteiras e das que não têm filhos, como 
das casadas e das que têm filhos.
Fomos Geradas Espiritualmente por Pais Celestiais
O Presidente Joseph Fielding Smith disse o seguinte acerca de 
nossos pais celestiais:
"Para que tenhamos uma visão do que significa ser mães em Israel, 
devemos ter em mente nossa posição de filhos espirituais de Deus, 
o Pai Eterno. Devemos lembrar que ele é um ser pessoal em cuja 
imagem o homem é criado, e que possui um corpo de came e ossos 
tão tangível como o do homem. Devemos lembrar que ele nos 
gerou espiritualmente na vida pré-mortal e que habitamos ao seu 
lado na unidade familiar antes da fundação desta terra.
Comumente falamos bastante sobre nosso Pai Celestial, mas temos 
pouco a dizer sobre nossa Mãe Celestial. Naturalmente, não pode 
haver pai sem mãe, ou filhos sem pais, e temos algumas declarações 
oficiais e autorizadas acerca desta doutrina, uma delas feita por meu 
pai, Presidente Joseph F. Smith, e seus conselheiros, John. R.
Winder e Anthon H. Lund, em 1909. Ao falar da pré-existência e da 
origem do homem, a Primeira Presidência disse claramente naquele 
dia que 'o homem, como espírito, foi concebido e nasceu de pais
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celestiais e por eles foi criado até alcançar a maturidade nas 
moradas eternas do Pai', que o homem é 'filho de pais celestiais' e 
que ‘todos os homens e mulheres foram criados à semelhança de 
seu Pai e Mãe universais, e que somos literalmente filhos e filhas da 
Deidade'.
Eliza R. Snow que serviu como sua Presidente Geral de 1866 a 
1887, escreveu as minutas de algumas das primeiras reuniões da 
Sociedade de Socorro realizadas na Igreja, e registrou em seu belo 
hino, 'O Meu Pai’, a gloriosa verdade de nossa ascendência 
Celestial, incluindo Pai e Mãe Celestiais." (Veja Hinos, n.° 98.) 
("Mothers in Israel", p. 884.)
O Presidente Spencer W. Kimball disse: "Quando cantamos o hino 
doutrinário ("O Meu Pai", Hinos, nP 98), verdadeiro símbolo de 
afeição, sentimos o verdadeiro fulgor da modéstia maternal, da 
elegância recatada, majestática, de nossa Mãe Celestial, e, sabendo 
quão profundamente nossas mães mortais nos têm moldado aqui, 
será que poderemos supor que a influência de nossa Mãe Celestial 
sobre nós, como indivíduos será menor, se vivermos de maneira tal 
que possamos voltar à sua presença?” ("O Verdadeiro Caminho da 
Vida e Salvação”, A Liahona, outubro de 1978, p. 7.)
O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a respeito de noâsos pais 
celestiais e nos mostra o caminho para "criarmos unidades 
familiares que sigam o modelo da família de nosso Pai Eterno" 
(Joseph Fielding Smith, "Mothers in Israel", p. 884).
Podemos Nos Tomar Herdeiras das Bênçãos de Abraão e Sara
Devido à sua fé, Sara, esposa de Abraão, recebeu a bênção de ser 
mãe para a eternidade. Assim como Eva, Sara recebeu a promessa de 
ser mãe antes mesmo de ter gerado filhos. Geralmente, falamos da 
promessa que o Senhor fez a Abraão, de que ele seria pai de muitas 
nações,- mas, às vezes, omitimos o fato de que Sara recebeu a 
mesma promessa: "Disse Deus mais a Abraão: A Sarai tua mulher 
não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. 
Porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho; e a 
abençoarei, e será mãe das nações,- reis de povos sairão dela” 
(Gênesis 17:15-16).
Essas promessas feitas a Abraão e Sara também se estendem a nós, 
como parte do convênio de Abraão. Nesta última dispensação, o 
Senhor falou sobre a bênção de progénie eterna dada a Abraão, e 
disse: "Esta promessa é tua também, porque és de Abraão... Vai, 
portanto, e faze as obras de Abraão (D&C 132:31-32).
"Fazer as obras de Abraão” inclui sermos seladas no novo e eterno 
convênio do casamento (veja D&C 131:1-4). As bênçãos dadas a 
Abraão e Sara ' 'foram cumpridas no e pelo casamento celestial, o 
casamento para o tempo e toda a eternidade; casamento capaz de
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perpetuar a unidade familiar e capacitar os pais eternos a terem 
filhos espirituais da mesma forma como Deus, nosso Pai Celeste, 
continua a progredir e abundar." (Cursos de Estudo da Sociedade de 
Socorro 1985, p. 41.) A bênção de ser mãe eternamente depende de 
nossa fidelidade, não de circunstâncias, o mesmo ocorrendo com a 
bênção do casamento eterno. O Presidente Ezra Taft Benson 
explicou que "nem todas as irmãs da Igreja terão oportunidade de 
casar-se e ser mãe na mortalidade. Se, porém, vós que vos 
encontrais nesta situação fordes dignas e perseverardes até o fim, 
podeis estar certas de receber todas as bênçãos do bondoso e amante 
Pai Celestial — e repito, todas as bênçãos" ("Às Irmãs Adultas 
Solteiras da Igreja", A Liahona, janeiro de 1989, p. 103).
Esta Vida E o Tempo para Nos Prepararmos para as Bênçãos 
Prometidas
O Presidente Joseph Fielding Smith falou sobre o propósito da vida 
individual e familiar na mortalidade. ' 'Acho que devemos nos 
lembrar que esta vida é o tempo para nos prepararmos para o 
encontro com Deus e que estamos aqui para sermos provados e 
testados, para ver se seremos merecedores das bênçãos de Abraão e 
Sara. Esta vida mortal é por si mesma um estado de aprendizagem e 
provação. E assim é a nossa vida na unidade familiar.
O evangelho é centralizado na família; deve ser vivido na família. É 
aqui que recebemos nosso maior e mais importante treinamento, 
quando procuramos criar unidades familiares eternas, à semelhança 
da família de Deus, nosso Pai. Estamos treinando, em nossas 
famílias mortais, para dirigirmos famílias etemas num estado de 
exaltação gloriosa, onde 'nem o varão é sem a mulher, nem a 
mulher sem o varão, no Senhor'." (I Coríntios 11:11.) ("Mothers in 
Israel", p. 886.)
Os profetas têm demonstrado consideração e preocupação para com 
as mulheres que não podem gerar e criar filhos por razões 
independentes de sua vontade. Mas o que dizer das que podem fazê- 
-lo, porém deram prioridade a outras coisas em sua vida? Não 
podemos nos esquivar das responsabilidades ligadas à maternidade e 
esperar que o Senhor nos abençoe.
O Presidente Benson deu o seguinte conselho: ' 'Não penseis como o 
mundo, dizendo: 'Esperaremos até conseguirmos melhores 
condições para ter filhos, até termos mais estabilidade financeira, 
até o João terminar os estudos, até ele conseguir um emprego 
melhor, até termos uma casa maior, até termos obtido alguns bens 
materiais', e assim por diante.
Este é o raciocínio do mundo, e não é agradável aos olhos do 
Senhor...
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Os bens materiais, a condição social e as chamadas vantagens 
profissionais, não são nada comparadas a uma posteridade digna. Na 
perspectiva eterna, os filhos — e não os bens materiais, posição 
social ou prestígio — são os nossos maiores tesouros...
Mães, sois as melhores professoras de vossos filhos... A Igreja não 
pode ensiná-los como vós. A escola também não. As creches 
também não. Mas, vós podeis, e o Senhor vos ajudará. Vossos filhos 
irão lembrar-se de vossos ensinamentos para sempre, e quando 
forem velhos não se desviarão deles. Chamar-vos-ão bem- 
-aventuradas.
Mães, esse tipo de ensinamento celestial, maternal, toma tempo, 
muito tempo. Não pode ser eficaz se dado em meio-período. Deve 
ser ministrado em período integral, a fim de salvar e exaltar vossos 
filhos. Este é o vosso chamado divino" (To the Mothers in Zion, 
panfleto, 1987, pp. 4, 10-11).
O Presidente Benson reconhece "que muitas de vós nem sempre 
vos encontrais em condições ideais. Sei disso por haver conversado 
com muitas de vós que sois obrigadas, por necessidade, a trabalhar e 
deixar os filhos na guarda de terceiros — embora vosso coração 
esteja no lar. A vós estendo meu afeto e simpatia por essa atual e, 
espero, temporária situação, e oro que sejais abençoadas pelo Pai 
Celeste para compensar essa circunstância não desejada" ("O Lugar 
Honroso da Mulher", A Liahona, fevereiro de 1982, pp. 192-193).
Em resumo, todas nós somos filhas de pais celestiais. Temos o 
potencial de nos tomarmos como eles. Atingiremos esse potencial à 
medida que seguirmos um padrão de retidão e fidelidade, e fizermos 
os convênios estabelecidos através de Abraão e Sara.
Recursos Adicionais para Uso Pessoal e Familiar
Joanne B. Doxey, "Fortalecer a Família", A Liahona, janeiro de 
1988, pp. 88-90.

Sugestões para as Professoras
Esta lição aplica-se tanto às irmãs solteiras e sem filhos como às que
são mães.
1. Escolha um hino apropriado, como por exemplo "O  Meu Pai", 

Hinos, n? 98.
2. Debata as declarações do Presidente Smith de que a maternidade 

significa mais do que casar e ter filhos nesta vida. Como 
poderemos ser mães mesmo antes de gerarmos filhos? (Refira-se 
às citações de Joseph Smith e de Sister Holland. )
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3. Como o fato de sabermos que somos filhas de Pai e Mãe 
Celestiais ajuda-nos a compreender nossa natureza divina como 
mulheres? E nosso potencial eterno?

4. Considere as bênçãos dadas a Abraão e também a Sara (veja 
Gênesis 17:15-16). Explique que, como membros da casa de 
Israel, somos herdeiras destas bênçãos. Como poderemos nos 
tomar mães de nações? Que mulheres citadas nas escrituras 
receberam a promessa de maternidade antes de serem mães?
O que significa a bênção da progénie eterna (veja D&C 132:19, 
22)?Como poderemos obtê-la? (Através do convênio do 
casamento celestial e da nossa fidelidade a ele.) Explique que 
Abraão e Sara receberam essa bênção por meio do casamento 
celestial e que as promessas feitas a eles podem ser estendidas a 
nós, pois somos de Abraão (veja D&C 132:30-32).

5. Refira-se à declaração do Presidente Smith acerca do propósito 
desta vida. Todas fazemos parte de uma família. Como a vida em 
família aqui é um teste e um treinamento para a vida familiar 
eterna? Enfatize a importância de fortalecermos nossos 
casamentos e famílias na mortalidade, a fim de nos prepararmos 
para o nosso potencial eterno.
Por que é importante não deixarmos nossas responsabilidades de 
ensinar, treinar e amar nossos filhos na mão de terceiros? Debata 
como a mãe que é só e que precisa trabalhar fora de casa pode 
usar seu tempo sabiamente para desempenhar esta 
responsabilidade. (Veja "Segui-me", Guia de Estudo Pessoal da 
Sociedade de Socorro 1989, pp. 357-360.)

6. Incentive as irmãs a buscarem as bênçãos de Abraão e Sara a fim 
de poderem desenvolver seu potencial eterno.
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