
Educação Familial no Lai

Maternidade —  uma 
Carreira Compensadora
“Portanto, não vos canseis de fazer o bem, pois estais 
construindo o alicerce de um grande trabalho. E de 
pequenas coisas provêm as grandes. ”  (D&C 64:33.)

A maternidade é um encargo sagrado, e no lar podemos 
encontrar nossa maior realização.

Apresentação
"M eu pai é um grande homem, mas você devia ter conhecido 
minha mãe.'' Com estas singelas palavras, o filho de um famoso 
cientista prestou uma grande homenagem a sua falecida mãe.
Essa frase provavelmente ecoa, com profundo sentimento, no 
coração de muitas pessoas,. "Você devia ter conhecido minha m ãe." 
A mãe é o coração do lar. É ela quem toma um lugar feliz, e 
também quem ensina a seus filhos os primeiros rudimentos de 
disciplina e autocontrole. Suas atitudes enérgicas fazem com que 
eles às vezes fujam dela. Porém, quando seu rosto se ilumina com 
um sorriso e seus braços se abrem para recebê-los, eles voltam 
correndo para junto dela.
A mãe não somente provê as necessidades físicas básicas, 
necessárias à vida, mas também a segurança emocional e espiritual, 
tão essenciais para o bem-estar dos filhos. O lar é um laboratório 
em miniatura, representando um mundo em que suas jovens 
mentes e corpos podem colocar em prática as melhores técnicas de 
desenvolvimento, numa atmosfera de segurança. Sob sua vigilante 
atenção, estabelece-se no lar um centro de aprendizagem. A esposa 
também proporciona apoio e estímulo significativos a seu 
companheiro de paternidade, o marido.
A Maior Responsabilidade da Mãe É no Lar
Sabendo muito bem que a influência da mãe tem conseqüências 
eternas, os líderes da Igreja aconselham que, sempre que possível, a 
mãe não deve trabalhar fora de casa. O Presidente Kimball declarou: 
' 'Algumas mulheres, devido a circunstâncias imperiosas, precisam 
trabalhar. Nós o compreendemos. Compreendemos também que, 
quando a família está criada, os talentos com os quais fostes 
abençoadas por Deus podem ser muitas vezes postos a serviço da 
humanidade. Todavia, não cometais o engano de vos deixardes
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atrair por tarefas secundárias em prejuízo de vossas designações 
eternas, como dar à luz e criar os filhos espirituais de vosso Pai 
Celestial. Orai fervorosamente a respeito de todas as vossas 
decisões." ("O  Papel das Mulheres Justas", A Liahona, março de 
1980, p. 154.)
Há ocasiões em que a maternidade se transforma num fardo quase 
insuportável, e as mães desanimam com a exigência de atenção que 
os filhos requerem. Elas vêem outras mulheres trabalhando fora do 
lar, que paiecem estar vivendo uma existência mais alegre e 
desenvolvendo melhor seus talentos. "U m a senhora, mãe de três 
filhos, disse certa vez: 'Seguir uma carreira profissional parece mais 
gratificante. Nela somos quase imediatamente recompensadas pelo 
que fazemos, ao passo que a mãe, no lar, recebe apenas lembretes 
para que trabalhe mais ainda. Porém, as recompensas que colhi nos 
três anos que venho trabalhando e me preocupando com uma filha 
insegura de si mesma, são muito maiores que as que tive 
oportunidade de usufruir em minha carreira profissional! Sinto-me 
uma pessoa indispensável no meu lar. Nenhuma outra mulher pode 
fazer o que eu posso em benefício de meus filhos, pois nenhuma 
delas consegue amá-los tanto quanto eu.' "  (Karla C. Erickson, 
"Within Four Walls", Ensign, março de 1979, p. 68.)
O papel de mãe requer talento, habilidade e perícia. As mulheres 
SUD que têm conhecimento a respeito da natureza eterna da 
inteligência, aprendizagem e relacionamento familiar, acharão uma 
tarefa desafiadora, estimulante e cheia de realizações, porque 
podem aplicar seus esforços ajudando os filhos a desenvolver seus 
talentos e alcançar seu pleno potencial.
Certa mãe, comentando a necessidade de usar todo o conhecimento 
que temos como mães, e não apenas parte dele, disse que ela achava 
que lhe faltava conhecimento suficiente em diversos assuntos. 
"M eus professores jamais me formularam questões como 'Quando 
Deus nasceu?' 'De onde vem o dinheiro?' ou 'Que acontece quando 
um bolo assa demais?' Mas minha filha de três anos de idade, sim ." 
(LaRee Farrar, "Commitment to Motherhood", Ensign, março de 
1976, p. 30.)
Quando a mulher aceita e cumpre seu papel de mãe, recebe 
inúmeras bênçãos, incluindo grande satisfação pessoal.
A Maternidade Pode Proporcionar Satisfação e Realizações
Conhecimento e progresso são importantes para todas as pessoas, e 
ao nos tomarmos peritas num determinado campo de trabalho, 
inclusive no de sermos boas donas-de-casa, teremos grande 
satisfação e alegria. O papel de mãe proporciona à mulher a 
oportunidade de se desenvolver, bem como a de prestar serviço 
inestimável aos outros. "Lembrai-vos de que o valor das almas é 
grande na vista de D eus." (D&C 18:10.) Para vencer o desafio, 
chamado e confiança que nela são depositados, a mulher deve-se
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preparar conscientemente, tirando proveito de todas as 
oportunidades através do estudo e oração. Todavia, a mulher 
diligente deve avaliar com cuidado o que dela se exige em matéria 
de tempo e energia, pois "não se exige que (a mulher) corra mais do 
que suas forças o permitam". (Mosiah 4:27.)
Um dos papéis mais importantes da mulher é o de mestra. O Élder 
A. Theodore Tuttle declarou: "O  Senhor organizou a família, no 
princípio. Pretendeu que o lar fosse o centro de aprendizagem, que o 
pai e a mãe fossem os m estres." ("... Fui, Portanto, Instruído", A 
Liahona, março de 1980, p. 41.)
A mãe é a primeira mestra de seu filho. Todos os dias ela tem 
inúmeras oportunidades de ensinar-lhe coisas relativas ao 
evangelho e ao mundo em que ele vive. A atitude e dedicação com 
que realiza essa tarefa determinará, pelo menos em parte, quão 
ávido de conhecimento seu filho será durante toda a sua vida. É a 
mãe quem ajuda a estimular-lhe a curiosidade e desejo de conhecer 
a verdade.
As mães ensinam muitas coisas a seus filhos, mesmo sem perceber, 
principalmente pelo exemplo. Quando a mãe procura 
continuamente ser pontual em seus compromissos, ou chegar às 
reuniões com antecedência, por exemplo, seus filhos 
provavelmente adquirirão o hábito de chegar no horário. Eles 
observam suas atitudes, a maneira como trata os outros e como 
encara seu papel de dona-de-casa. Seu comportamento também 
afeta o sentimento deles a respeito de si próprios, sobre o papel que 
desempenham na vida e a importância da maternidade.
A mulher pode cumprir seu papel com maior êxito, preparando-se 
melhor e procurando educar-se. Esta preparação pode ocorrer 
através da escolaridade formal ou de estudo pessoal fervoroso.
Nem todas as recompensas que a mãe recebe provêm de ajudar seus 
filhos a crescer e se desenvolver. Ela mesma também se desenvolve 
nesse processo, aperfeiçoando seus talentos e habilidades, ao 
fortalecer sua família e outras pessoas. Embora as exigências da 
maternidade possam limitar seu desenvolvimento em outros 
setores de interesse "durante algum tempo" (Eclesiastes 3:1-8), ela 
não precisa renunciar ao seu próprio desenvolvimento intelectual e 
cultural, só porque tem de cuidar da família. Através do uso 
adequado e cuidadoso do tempo, energia e pequenos gastos 
financeiros, ela ainda pode assistir a peças teatrais, concertos, aulas 
e apresentações culturais e ler obras edificantes. O fato de ouvir 
música enquanto lava a louça, de memorizar poesias ou escrituras, 
ou aprender novas palavras para enriquecer seu vocabulário 
enquanto passa roupas, ou ler algo proveitoso ao cuidar de seus 
filhos, pode ajudá-la a crescer. Até mesmo os filhos podem 
estimular a mãe a aprender algo, a conhecer coisas novas. As 
crianças não são apenas bons aprendizes, como bons mestres 
também.
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As mães podem sentir-se realizadas, contribuindo para o bom 
andamento financeiro do orçamento familiar. Todavia, tais 
contribuições requerem cuidadoso exame, estudo e planejamento.
A mulher que assim procede obtém maior satisfação, vendo o 
resultado de seus esforços: uma criança feliz, provando uma roupa 
nova que acaba de fazer, os produtos para armazenamento 
doméstico que ela conseguiu obter, usando sabiamente sua 
habilidade de comprar e fazer economia. Ao contribuir de alguma 
forma para o orçamento e bem-estar da família, ela também 
melhora sua auto-estima. Outra forma de a mulher obter satisfação 
é preparando refeições econômicas e saudáveis, ajudando no serviço 
de jardinagem, consertando as roupas, aconselhando os filhos, 
ajudando quando têm dificuldades nos trabalhos escolares, ou 
fazendo a decoração do lar. Muitas famílias costumam contratar 
outras pessoas para esse tipo de serviços.
Isso não quer dizer que a mulher não vá encontrar problemas e 
frustrações ao criar a família. Muitas mães chegam a dizer, num 
momento de desânimo: "À s vezes gostaria de que meus filhos 
jamais tivessem aprendido a me chamar de 'm ãe'!". Para enfrentar 
os problemas que encontramos diariamente, precisamos ter muito 
amor, fé, paciência, vitalidade intelectual, física e emocional. É 
natural estarmos cansadas no final de um dia exaustivo, mas são 
inúmeras as recompensas: um beijo de boa-noite, o abraço de um 
filho, o testemunho e serviço prestado por um filho na missão, o 
sorriso do marido e uma palavra de elogio e afeto.
As Mães Exercem Grande Influência na Sociedade
"Quero dizer que sei, sem sombra de dúvidas, que a mulher jamais 
poderá encontrar maior satisfação, paz e alegria, nem dar maior 
contribuição à humanidade do que procurando ser uma mulher 
sábia, digna e criando filhos responsáveis." (Spencer W. Kimball, 
"Sisters, Seek Everything That Is Good", Ensign, março de 1979, 
p. 4.)
Muitos homens e mulheres que realizaram grandes feitos, 
afirmaram que só o conseguiram, porque tiveram um bom lar e pais 
amorosos que lhes proporcionaram a necessária instrução e 
cuidado. Muitas crianças jamais se tomarão grandes líderes ao 
alcançarem a maturidade, ou então um apóstolo do Senhor. Porém, 
se elas se tomarem homens e mulheres íntegros, pessoas dignas de 
toda confiança, que amam e servem ao Senhor, então seus pais 
terão realizado uma grande obra.
O Presidente Spencer W. Kimball declarou: "Nunca existiu um 
período na história do mundo, em que houvesse tanto equívoco a 
respeito do papel da mulher. Jamais houve uma época na Igreja em 
que as mulheres estiveram em condição de dar uma contribuição 
tão elevada no sentido de demonstrar ao mundo qual é o seu 
verdadeiro papel, e no que ele realmente consiste. O impacto e 
influência da mulher e mãe no mundo atual é de suprema 
importância. Hoje, mais do que nunca, seria apropriado usar, ao nos
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referirmos a elas, o antigo adágio que diz: 'A mão que embala o 
berço governa o mundo.' "  (Spencer W. Kimball, Woman [Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1979], p. 1.)
Conclusão
"O  papel das mães é sagrado. Elas são co-participantes com Deus e 
também com seus companheiros, primeiramente trazendo ao 
mundo os filhos espirituais do Senhor e, em segundo lugar, criando- 
-os de modo que sirvam ao Pai Celestial e guardem os seus 
mandamentos. Poderia existir incumbência mais sagrada que a de 
guardiã, responsável pelo bem-estar de filhos íntegros, bem nascidos 
e bem ajustados?" (Spencer W. Kimball, "The Blessings and 
Responsibilities of Womanhood” , Ensign, março de 1976, p. 72.)
Nosso Pai Celestial confiou seus espíritos mais escolhidos aos 
nossos cuidados — não às nossas mães, irmãs, babás ou creches, 
mas a nós. Tal incumbência não pode ser considerada 
levianamente. A maternidade foi uma profissão coroada de honras 
muito antes de todas as outras ocupações, profissões, cursos, 
máquinas, esportes e passatempos que hoje em dia induzem as 
mulheres a se afastarem do lar. Embora muitas vezes as atitudes de 
nossos filhos possam causar-nos um pouco de aflição e desânimo, 
temos grande satisfação, quando nossos filhos alcançam ou até 
mesmo ultrapassam o que deles esperamos.

Sugestões para as Professoras
1. Reconheça o fato de que algumas mulheres, devido a condições 

pessoais, são forçadas a dividir sua energia e atenção entre os 
serviços domésticos e o sustento da família, ou de suplementar o 
orçamento do lar. Leia o seguinte pronunciamento feito pelo 
bispo H. Burke Peterson: "Pais e mães, antes de decidirem se 
precisam de mais dinheiro, e que a mãe deve trabalhar para 
ganhá-lo, permitam-me que lhes aconselhe: Dirijam-se 
primeiramente ao Senhor em oração e recebam o consentimento 
divino. Antes de tomarem qualquer atitude, certifiquem-se de 
que ele concorda." (Conference Report, abril de 1974, p. 43; 
também em Ensign, maio de 1974, p. 32.)

2. Pergunte: De que maneira a mãe pode continuar progredindo e, 
ao mesmo tempo, instruir seus filhos?

3. Leia esta declaração do Élder John A. Widtsoe, e incentive todas 
as irmãs a usarem sua influência positiva em benefício de todos 
os filhos da humanidade: "As mulheres que, por motivos 
independentes de sua vontade não possam exercer o dom da 
maternidade poderão fazê-lo adotando, criando ou cuidando de 
crianças. A maternidade pode ser exercida tão universal e 
vicariamente quanto o sacerdócio. Existem inúmeras crianças 
negligenciadas, necessitando de cuidados m atem os." (Church 
News, 22 de abril de 1967, p. 2.)
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