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Oração 1
Senhor amado, aqui estou eu de novo. Todo mundo está dormindo, minha filha 

está mamando e a cidade (e o resto do mundo, ao que me parece) está em silêncio 

total. Somos apenas nós dois, mais uma vez. Obrigada por me acompanhar.

Sabe Pai, nessas horas sombrias e solitárias, em que todos os medos, frustrações e 

tristezas são potencializados, quero e preciso lhe pedir perdão, conforto e força. 

Perdão pelo egoísmo que me move em tantas atitudes erradas durante o dia, seja 

com minha filha, meu esposo ou com quem mais eu falo; perdão por muitas vezes 

achar que estou sozinha no meu maternar e Sua presença e provisão não bastam. 

Conforto, pois meu coração ansioso e inquieto insiste em me culpar: por não 

ser boa o suficiente, por não ser a mãe que minha filha precisa, por falhar em 

amar, por não saber o que fazer quando tudo que já fiz deu errado e ela continua 

chorando, por lançar flechas flamejantes ao invés de palavras amorosas a quem se 

aproxima para ajudar. 

E força para vencer mais uma madrugada, mais um dia com rotina e imprevistos, 

mais 24 horas tentando fazer minha filha sobreviver da forma mais saudável e 

alegre que consigo. Força para encarar essa tendência de sempre olhar o copo 

meio vazio.

Tenho medo, Papai, e isso me paralisa ou faz agir da maneira mais nociva para 

minha família. Minha constante luta é olhar para o filho e a vida daquela mãe e 

não comparar com a minha filha e a minha vida. O parto natural, a facilidade em 

amamentar, o sono bom e de longas horas do bebê, a tranquilidade dela em lidar 

com as tarefas do lar e toda a rotina com criança. 

Tudo nela parece melhor, funciona e prospera. Isso me consome e faz buracos 

escuros na alma, apesar de saber que o Senhor nunca me apontou a vida de 

outra mãe como modelo, mas a vida de um filho, o Seu precioso e amado filho. 



Sinto que o bem que quero, não consigo fazer à minha família. Mas o mal que 

não quero, ah, esse é o primeiro impulso que me vem e toma todo o espaço. A 

autocomiseração é minha bússola, e isso é terrível.

Em prantos, confesso a mim mesma e ao Senhor que a capacidade não está em 

mim, mesmo que eu tente lutar com minhas próprias forças e acredite tanto no 

meu instinto materno em muitos momentos. 

Sei que a comparação rouba a alegria de viver a maternidade que o Senhor 

separou para mim, e para isso preciso de mais da Tua graça.

Tem misericórdia de mim, Pai, e vem em socorro dessa filha que anseia por Tua 

direção e Teus braços de consolo.

Aos teus pés descarrego os fardos que têm feito a maternidade se tornar tão 

pesada, e os medos que me arrastam para o lado contrário deste rio de paz, que é 

a Tua presença.

Faze-me desapegada da opinião alheia, humilde perante meus amados e 

confiante em Tua direção à minha família.

Em nome do amado Jesus, suplico, me entrego e agradeço, Amém!

 Ana Carolina S. C. Lopes 



Oração 2
Pai nosso que estás nos céus,

Santificado seja o teu nome. 

No escuro da noite, venho até ti aqui na terra, cansada. Seguro este bebé nos 

braços, pedindo-te que me segures a mim – tua filha – no teu colo. Só assim 

estaremos ambos seguros, Senhor. Só tu és o meu Pai. Só contigo poderei 

descansar no amanhã e nas forças necessárias. 

Sou tão fraca, Senhor. Tão incrédula, tão egoísta. Perdoa a minha falta de fé, 

recorda-me da tua benignidade a todo o instante. Não permitas, Senhor, que 

eu caia em tentação no meio do choro, da desarrumação, da privação de sono. 

Faz-me compreender que, em todos os momentos em que sou chamada a parar 

e a cuidar deste bebé, são oportunidades de me lembrar da minha pequenez. 

Sou chamada a parar e a render-me a ti. Não me deixes, Espírito, cair em 

murmuração, em maus pensamentos, em autocomiseração. Tudo o que tenho é 

imerecido.

Louvado sejas, Senhor, porque permitiste que uma pecadora como eu pudesse ser 

mãe. Quem sou eu para tamanha graça? Como Maria, quero erguer um cântico 

de louvor! O Senhor tem feito maravilhas, a minha alma engrandece o Senhor, 

o meu espírito se alegra em Deus. A sua misericórdia estende-se de geração em 

geração. Grande és tu, Senhor!

Ensina-me a ser humilde e graciosa ao acordar. Ajuda-me a estender graça aos 

que me rodeiam. Fornece-me a paciência, as palavras moderadas, o olhar atento 

e a capacidade de ser misericordiosa. Quero ser uma mãe que mostre o teu amor 

nesta casa. Ajuda esta pecadora a viver de forma a que este bebé entenda que 

a sua mãe depende de ti para tudo. Faz-me brilhar com a tua luz, a temperar a 

minha vida mais saborosa do que a comida, a ser uma presença amorosa em cada 



instante.

Nos momentos de maior cansaço, quero lembrar o teu filho Jesus, que na hora 

mais difícil de todas, obedeceu e amou até ao fim. Ajuda-me a lembrar desta 

obediência no meio do sofrimento, uma obediência exemplar e única. Olho 

para a cruz e vejo o amor de Jesus em acção. Que seria de mim sem esta enorme 

salvação? Nada sou, Senhor, sem o sangue vertido no meu lugar.

A madrugada virá e, com ela, novos desafios. Para esse novo dia, ajuda-me a 

usufruir da graça que me dás, e a confiar que é suficiente para cada hora. Não 

afastes de mim o teu Espírito, meu Deus, nada poderei sem a sua instrução. 

Para onde irei eu, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Coloca essas 

palavras bem escondidas no meu coração, para eu não pecar contra ti. Em nome 

do teu filho Jesus, oramos. Amém.

 

Ana Rute Cavaco



Oração 3
Senhor Jesus, meu amado Salvador, que grande graça pertencer a Ti, que 

privilégio não andar sozinha! Ergo a minha voz pra agradecer e engrandecer Teu 

santo nome.

Seja no silêncio do meu quarto, seja na agitação dos meus dias, ajuda-me, Senhor, 

a entender que sem Ti nada sou, mas que nas minhas fraquezas o Senhor é 

engrandecido. Nas minhas misérias, o Teu nome é chamado, nas minhas faltas 

recordo como sou pequena. 

Senhor, tem misericórdia dos meus esforços tão parcos, e dos meus progressos tão 

pequenos. Que apesar de mim, a tua obra seja feita e que a vida desses pequenos, 

a mim confiada, sejam cuidadas para a Tua glória.

Que nos detalhes da maternidade o Senhor me encontre a recordar Teus feitos, 

a admirar Teus atributos e a reconhecer minha pequenez. Que nas minhas 

fraquezas eu te louve e me lembre que a Tua graça me basta. Que em meio a 

pilhas de afazeres eu tenha forças em Ti. Que eu sorria de alegria pela grande 

salvação que me alcançou.

Ao embalar um bebê em meus braços, ao preparar o alimento aos pequenos, 

ao dar banho em cada um deles, que eu me lembre que ao Senhor é que estou 

servindo, que é essa a minha vocação. E que esse chamado é sublime e belo.

Senhor, segura na mão da tua serva. Ajuda Senhor, porque estou cansada. Tenho 

fome e sede de Ti, da paz que é estar confiada em Ti. da doçura que há na fé no 

Senhor. Que o Senhor me ajude a perseverar até o fim e nos momentos difíceis 

que eu só lembre do Senhor.

Que os choros não sejam um incômodo, mas um lembrete da minha profunda e 

constante necessidade de Ti. Que os sorrisos não sejam desvalorizados, mas sejam 

também lembretes da Tua grande graça e do teu imenso amor por mim. Que as 



pequenas conquistas me animem, lembrando que o Senhor é o nosso auxílio e 

nos ajuda em tempo oportuno. 

Jesus, Senhor meu, amado da minha alma Tu és bendito, Tu és tudo o que eu 

preciso. Seja no meio da madrugada, enquanto alimento um bebê. 

Seja no meio da aula, enquanto ensino uma criança. Seja nos dias em que acho 

que vou conseguir ou nos dias que sei que não darei conta. O Senhor é tudo o 

que eu preciso. O Senhor é a fonte de toda satisfação, de toda alegria e de toda 

motivação. Tu és o princípio e o fim. “Porque dEle, por meio dEle e para Ele são 

todas as coisas”. 

Que a minha vida seja mais uma gotinha a redundar para a Tua excelente glória. 

Capacita-me, Senhor para te servir!

“Concede-me o que me ordena, e ordena o que quiseres”, eis-me aqui. 

Bruna Botelho



Oração 4
Senhor, venho a ti essa noite de mãos vazias porque é assim que me sinto e isso 

é quem verdadeiramente sou. Sem nada para te oferecer, sem ter onde segurar 

e nenhum desempenho para demonstrar. Essa sou eu. Essa é minha verdadeira 

maternidade. Hoje eu não fui a mãe espetacular que sempre desejei ser e Tu 

sabes tudo que me faltou, assim como sabes tudo que excedeu. 

Ó Senhor, os pecados que antes atrapalhavam só a mim agora esbarram nesses 

pequenos. Os pecados que antes eu conseguia esconder agora ficam tão visíveis! 

Me perdoa e me livra do meu egoísmo, da minha altivez, da minha falta de 

confiança em Ti. 

Enquanto estou sendo mãe, estou esquecendo que também sou tua filha. 

Enquanto tento ensinar obediência, tenho te desobedecido. Enquanto tento 

ensinar fé, tenho desconfiado. Levanto essa noite as mãos vazias da fé pedindo o 

teu perdão e crendo que Tu vais me dar tudo que eu preciso para te agradar e ser 

a mãe que meus meninos precisam. 

Tu me destes esses filhos, Tu os fizestes chegar até mim e és Tu que irás nos 

sustentar. Te agradeço por essas duas joias que me destes. Que tesouro e 

preciosidade eles são! 

Ó Senhor, eu tento tanto controlar as coisas que acabo esquecendo que meus 

filhos não são tão meus, quanto são teus! Totalmente teus! Por isso eu te peço, Pai, 

olha para eles. Vai aonde eu não consigo ir, chega ao íntimo do coração deles que 

é o lugar onde nunca conseguirei chegar, nem mudar. 

Eu oro te entregando o passado. O passado onde eu não estive, de histórias que 

eu nunca saberei contar, que talvez eles nunca vão me dizer (ou nem saberão 

dizer). Aqueles dias em que eles já eram meus filhos, mas eu ainda não era a 

mãe. É, Senhor... esses dias, por mais que eu queira, não me pertencem. Não 



me é possível saber ou estar lá. Mas Tu sabes Senhor. Pois Tu já os sondava e os 

conhecia e os formava no ventre da mãe. Nada te estava oculto, Tu os formaste 

em segredo e todos os dias deles foram escritos em Teu livro. Por mais tristes e 

terríveis que tenham sido esses dias, especialmente porque eu não estava lá, eu 

posso confiar: Tu estavas. O Senhor é Deus presente. Deus conosco. Deus com 

eles. Deus comigo. 

Eu oro também te entregando o futuro deles. Por mais que eu cuide da saúde 

deles, por mais que eu gaste horas lendo livros sobre educação de filhos, passe 

a manhã ensinando o melhor da gramática, da matemática das ciências, 

memorizando versículos bíblicos, o que eu mais desejo é que meus filhos amem a 

Ti. 

Do que adiantará, Senhor, se eles forem bem comportados, saudáveis, com boa 

formação intelectual e bons empregos, se não tiverem a Ti? Porque na verdade 

serão cínicos - superficiais, vazios e só aparência. Livra meus filhos de darem 

certo à vista dos homens. Por mais que eu seja tentada, Senhor, a apresentar meus 

filhos ao mundo, como um troféu de sucesso pelo meu penoso trabalho eu te 

peço: livra meus filhos de serem só moralmente corretos. Eu quero que eles sejam 

salvos! Quero que a chama da Tua vida acenda no coração deles. Quero poder 

ter comunhão com eles. Quero chegar à velhice sendo edificada pelos rios de 

água viva que fluirão do interior deles. Salva meus filhos, Senhor! Salva os filhos 

que me destes! 

Mais do que meus, eles são Teus! 

Carol Bazzo



Oração 5
A ti, ó Deus, levanto os meus olhos fatigados.

Habito no aqui e no agora, entre o próximo choro e necessidade. Não desejo 

coisas grandiosas e não são arrogantes os meus pensamentos.

Sou como um poço repleto de águas profundas, e mesmo assim por vezes sinto-

me tão vazia.

Meu corpo e coração fraquejam, mas sei que Tu és a força do meu coração e 

minha herança para sempre.

Sonda-me, Senhor, e prova os meus pensamentos, pois Tu me conheces 

inteiramente.

Ajuda-me a contemplar a obra de suas mãos em meus cuidados e louvar a Ti 

somente.

Pois de modo tão especial e admirável formaste este bebê em secreto, sem que eu 

em nada pudesse contribuir.

Que meus dias consumidos em serviço sejam para Ti como sacrifício vivo de 

aroma suave e agradável.

Ajuda-me, ó Deus, para que mesmo sem dormir, eu possa descansar na sua 

providência amorosa, pois sei que a Tua bondade e fidelidade jamais se apartarão 

da minha companhia

Que minha alma se encontre em tranquilidade, pois o Senhor me faz o bem todos 

os dias da minha vida.

Minha esperança está no Senhor, meu auxílio e proteção.

Que em Ti se alegre o meu coração e esteja sobre a minha casa o Teu amor, pois 

confiamos no Teu santo nome. 

Amém



Baseado nas palavras dos Salmos 123, 131, 23, 116, 139,127, 73, 33, Provérbios 31, 

Romanos 12:1, 1 Pedro 2:5

Cecilia Regianni



Oração 6
Senhor, me ajuda a servir meu filho. Eu nasci para ele e ele para mim, mas 

nós somos para Ti e eu não sei como viver essa matemática da adaptação e a 

inundação de sentimentos tão sentidos.

Senhor, me ajuda a servir meu filho. Porque eu sei que minha intuição não me 

basta e busco encontrar as respostas entre conselhos, pitacos e a Tua palavra.

Me ajuda a servir meu filho. Porque eu não posso cair na história da “mãe 

pronta” que o mundo exige, ao mesmo tempo em que rejeita. 

Senhor, me ajuda a servir meu filho. Porque nessas primeiras semanas tudo o que 

eu consegui imaginar e fazer foi a próxima fralda, a próxima mamada, a próxima 

soneca; foi servir. 

Senhor, me ensina a amar o meu filho. O amor é bom e parece natural, mas eu 

mancho tudo o que me vem às mãos com meus pecados, minhas prioridades 

alteradas e ansiedades disfarçadas.

Senhor, eu não sei amar meu filho. Eu preciso que Tu me ensines a amar meu 

filho amando ao Teu Filho antes e primeiro.

Senhor, me ensina a amar o meu filho. Pois meu amor é maculado e há 

momentos em que ressinto e desejo a mesma criatura, ao mesmo tempo. 

Me ensina a amar o meu filho. Porque não quero transformá-lo em alguma 

espécie de projeto ou de ídolo. Eu amo, mas preciso aprender a amar.

Senhor, me ajuda a servir e me ensina a amar. Nos próximos 46 dias e 46 anos. 

Não sei quem ele será. Quero que ele seja seu. Que ame as pessoas apesar delas. 

Que não cometa meus erros. Que saiba servir e aprenda a amar.

Para isso, me ajuda a servi-lo e me ensina a amá-lo. 

Amém



Cecilia Regianni



Oração 7
Senhor, nesta madrugada em que estou aqui cuidando da minha filha, quero 

aproveitar este momento para agradecer porque eu posso fazer isso. Ela aqui no 

meu colo, tão indefesa, e eu, também tão fragilizada, mesmo assim sendo usada 

para ser o conforto que esta bebezinha necessita. Este momento me faz ter a total 

dimensão de como essas noites são importantes oportunidades para me conectar 

mais a ela e a Ti.

Sei que somos uma exceção, porque minha filha costuma dormir bem. E acho 

que, inclusive por isso, estou mal-acostumada a ficar tanto tempo acordada. 

Parece que a noite não vai acabar, que amanhã tudo será um caos porque tive 

uma noite em claro. Mas em meio a esse pensamento, Senhor, Tu me fazes 

perceber como somos especiais uma para a outra, e como Tu te importas 

conosco. 

Eu te pedi essa filha e quero ser benção para ela. Me ajude a ser uma mãe 

sensível às suas necessidades. Hoje, ela precisa do meu peito; que alegria em 

poder conceder isso a ela. Agora, ela precisa do meu colo; que privilégio ter meus 

braços disponíveis. Estamos seguras em nossa casa, meu esposo está aqui, eu não 

posso reclamar...

Consigo ver o Teu papel como meu pai que tudo providencia, e lembro, também, 

da Tua figura como um bebê. Em ambos os estágios, Tu és. Tu és, Senhor. Me 

ajude a ser o que devo ser com a alegria de quem sabe o que é. 

Por isso, Senhor, por me permitir cuidar da minha bebê, por este momento 

fortalecer a nossa ligação, por me fazer enxergar a grande bênção de me fazer 

mãe apesar de quem sou, por ser o Deus presente em todas as horas, inclusive 

nesta madrugada, eu te louvo e te agradeço por estar aqui conosco e por estarmos 

juntas.



Em teu santo nome é que te oro. Amém.

Deborha Arrias



Oração 8
Querido Deus, hoje estou passando a primeira madrugada a sós com a minha 

filha. Não preciso dizer, porque o Senhor viu, que a minha primeira reação foi 

cair num choro profundo. Eram lágrimas de um sentimento misto: alegria de tê-la 

em meus braços, e responsabilidade de uma vida que depende completamente de 

mim. 

Não sei, Deus, mas, seu choro parece mais estridente do que no hospital. A 

cidade de repente ficou mais silenciosa, e a sensação de solidão é absolutamente 

assustadora. Aqui, no meio desse turbilhão de sentimentos, peço ao Senhor que 

eu tenha amor, força, fé, e muita sabedoria para cuidar da minha pequena. 

Antes de vê-la pessoalmente, ainda sonhando com seus pezinhos e mãos, 

romantizava toda uma rotina de maternidade que, num piscar de olhos, pareceu 

desaparecer da minha mente. Senhor, eu quero ser a melhor mãe que a minha 

filha poderia ter, por isso peço a Tua ajuda, sem a qual eu nada serei. Que a 

rotina antes romantizada, seja aquela com dificuldades, mais lágrimas, dúvidas, 

porém, cheia de amor; do Teu amor derramado em mim, e transbordando nela.

Querido Deus, cinco anos se passaram. Foram muitas e muitas noites mal 

dormidas (quase 4 anos!). Estou tão feliz e grata ao Senhor por ter nos conduzido 

até aqui, pois, nunca deixei de sentir a Tua mão e a Tua presença nas nossas 

madrugadas. Agora começa uma nova rotina: nova escola e novos amigos, 

diferentes dos amiguinhos de sempre da Escola Dominical. Hoje sinto que a 

minha menina se desenvolve com muita graça; tenho a plena certeza de que, sem 

a Tua ajuda, Pai, nada disso estaria acontecendo. É muito bom saber que estás 

conosco em cada detalhe, mas continuo aqui, de joelhos nas minhas madrugadas, 

pedindo ao Senhor que continue me ajudando, me dando sabedoria e mais da 

Tua Graça, mesmo na menor das decisões. 



Querido Deus, hoje a minha filha completa 12 anos de idade! Nunca pensei, 

meu Pai, que a minha aflição seria tamanha. Ela está entrando na adolescência; 

até então, não havia parado para pensar que essa será uma fase muito difícil pra 

ela também... tantas mudanças e tantas descobertas! E eu? Continuo aqui Te 

pedindo muita sabedoria para ajudá-la, pois, sabe o que se passa na minha mente 

e coração? Que tudo de bom que ela vier a fazer, serei reconhecida e aplaudida; 

mas, e o que receberei se ela vier a fazer coisas que não são boas? Sei que estou 

pecando por pensar que esse problema está somente nas minhas mãos, e por 

esquecer que tenho um Deus que me ajudou até aqui. Preciso de Ti mais do que 

nunca!

Querido Deus, 26 anos se passaram, e eu não poderia ser mais feliz, mais 

abençoada e grata ao Senhor pela filha que me deste. Essa foi, sem dúvida, a 

missão mais difícil e mais doce a cumprir. Não que me sinta de missão cumprida, 

porque todas as coisas pertencem ao Senhor, e ainda estou aqui, de joelhos por 

ela. Mas me sinto honrada por ter uma filha que é, antes de tudo, Tua filha. Sim, 

ela ama ao Senhor acima de todas as coisas, e essa é a grande recompensa que 

uma mãe que ama a Deus quer receber ao longo de sua caminhada. Uma filha 

que é filha do Deus Altíssimo; que O ama e O serve. E eu só tenho a dizer ao 

Senhor, 26 anos depois, OBRIGADA meu Deus! Valeu a pena cada noite, cada 

oração, cada lágrima. Até aqui nos ajudou o Senhor! 

Em nome de Jesus, Amém!

Denise Oliveira



Oração 9
Grandioso e Poderoso Deus, 

Como sou grata pela oportunidade de receber heranças preciosas, meus filhos, 

que o Senhor confiou a mim.

São tantos os momentos preciosos que temos desfrutado juntos, claro que eu 

gostaria, Senhor, que estes momentos fossem apenas momentos de sorrisos ou de 

festa, mas aprendi que nos momentos não tão alegres assim, o Senhor, com seu 

tão precioso amor, coloca essa preocupada mãe entre os teus braços para amparar 

e acalentar um coração muito aflito.

Muitas circunstâncias podem deixar um coração materno aflito, mas sem dúvida, 

um filho doente é a certeza de que o coração de uma mãe ficará aflitíssimo. E essa 

aflição não escolhe grau de gravidade da doença. Seja uma doença mais branda 

ou uma virose e o que sentir diante de um filho internado, um filho necessitando 

de auxílio artificial para conseguir respirar, vários aerossóis durante o dia e a 

noite, medicamentos de hora em hora. Pai, que momento de incapacidade, que 

momento de agonia, que momento de incertezas. 

O Senhor sabe, meu Pai, este momento tão escuro que passei como mãe foi 

marcante para mim, algo que nunca irei esquecer. Pensamentos diversos vieram à 

minha mente: “por que meu filho?”, “eu não vou suportar”, “quanto tempo isso 

vai perdurar”, “é um pesadelo”.

Mas em meio àqueles pensamentos pude me lembrar: mas é claro que o Senhor 

sabe o que se passa em meu ser, que conhece meu coração materno diante 

daquele momento vivido pelo meu filho, o Senhor já havia passado por isso, 

pois viu o seu Filho Amado, seu Unigênito em um momento de sofrimento e 

dor, e mais, o Senhor sabia que era necessário todo aquele sofrimento, que era 

o Seu plano, para se reconciliar com a humanidade, comigo, Oh! Pai como Tu 



és soberano. Como clamei a Ti! A noite ia se aproximando, o horário de visitas 

terminando... de repente me vi sozinha, com meu pequeninho menino olhando 

para mim e eu inexperiente, com medo da noite, da solidão, dos passos pelo 

corredor...

Clamei a Ti! Com toda certeza, o clamor mais íntimo e sincero com o Senhor, 

derramei todo o meu coração, derramei minhas lágrimas, e o Senhor... Ah! o 

Senhor, esteve comigo, era por mim, por nós! Como o salmista, pude sentir que 

o Senhor “me escondeu à sombra das tuas asas”. Senti-me protegida, acalentada. 

Em instantes aquela madrugada terrível e assustadora transformou-se em “A 

madrugada especial e sublime”, o Deus Amoroso acalentando um coração 

materno angustiado.

Depender cada vez mais do Senhor, este foi meu aprendizado, durante aquela 

oração da madrugada. Saber que tudo está no teu controle, os médicos, os 

medicamentos, a cura, o descanso. Que darei eu ao Senhor por todos os 

benefícios que Ele tem feito por mim?

Pai, que eu possa confiar e esperar somente em ti, em qualquer circunstância, 

sejam nos dias de alegrias, sejam nos dias maus, a minha alma espera somente no 

Senhor!

Muito obrigada, meu Pai, por me ensinar os caminhos da maternidade, caminhos 

que em alguns momentos terão pedras pontiagudas, porém o Senhor nos dará o 

“calçado” adequado para deixar o trajeto mais fácil de ser percorrido.

Em nome de Jesus, amém.

Ellen Guimarães



Oração 10
Oh Senhor, bondoso pai e justo Deus, seja a Ti toda glória, majestade, poder e 

autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Salvador.

Nessa madrugada, a insônia ultrapassa o cansaço do dia a dia e traz também 

dúvidas e ansiedades. Mas, quero agradecer-Te antes de pedir. Quero Te 

agradecer pelo dom da vida e pela herança do Senhor que carreguei nos meus 

braços um dia e hoje, enquanto ando pela casa sem sono, o contemplo deitado 

na cama, ocupando todo o espaço dela. Quão maravilhoso é vê-lo crescer em 

estatura e sabedoria. Quão maravilhoso é poder mostrar Teu evangelho a ele 

pelas manhãs onde agora ele consegue ler a sua Palavra sozinho e depois vem 

me explicar o que leu. E à noite, amo ouvi-lo orar e trocar o antigo pedido de 

“Senhor, me transforme no homem-aranha”, para “Senhor, protege minha 

família”.

E é toda essa mudança e crescimento que me assusta e por isso venho a Ti nessa 

oração. Quando ele era pequeno, eu sabia o que pedir em seu favor: “cure as 

cólicas”; “permita que ele se adapte à mamadeira”; “abençoe seu primeiro 

dia de aula”, eram pedidos urgentes e fáceis de se fazer. Agora, com toda essa 

independência, sinto que já não sei o que pedir porque não sei o que está por 

vir. Claro que sempre pedirei para que seus amigos na adolescência sejam boas 

influências, pela que a escolha dele do curso da faculdade seja sensata e pela 

esposa e família que ele constituirá. Mas a sensação é de que não me sinto 

adequadamente munida para orar exatamente o que meu filho precisa nesse 

momento. Sinto dificuldade em articular meus pedidos. Como devo orar, meu 

Senhor, por uma pessoa que sinto ser uma extensão do meu coração e alma?

Eu sempre quis o melhor para ele, oh Deus. E meu desejo é que o Senhor dê o 

que é melhor para ele. Eu quero o máximo de bondade em sua vida. Mas não sei 



exatamente como usar palavras para pedir isso.

E é aí que me refugio em sua Verdade. Lembro-me quando seu servo Paulo disse 

aos romanos que o Espírito do Senhor nos ajuda em nossas fraquezas, porque 

não sabemos orar como devemos, mas o Espírito intercede por nós com gemidos 

profundos demais para serem palavras. O Senhor, então, considera e aprova esses 

desejos dos nossos corações de acordo com a sua vontade.

Todas as vezes que o imenso amor que sinto pelo meu filho trava minha língua 

e não acho as palavras certas para fazer uma oração, sou grata que Seu Santo 

Espírito pode retirar essa trava e levar a petição do coração de uma mãe aflita 

para o Seu trono de graça.

É a Ti, soberano Deus, que elevo minha oração sem palavras ou pedidos exatos, 

porque sei que posso estender minhas mãos de mãe a quem sei que tem um 

coração de Pai. 

Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo que reina e vive para todo o sempre, 

amém.

Érica Veríssimo



Oração 11
Senhor Deus, grandioso Pai,

Quanta gratidão flui do meu coração ao pensar no quão fiel tens sido para 

comigo, Abba. Desde a possibilidade de ter uma gravidez etópica, passando pela 

experiência de quase-morte no parto, até à depressão pós-parto que quase me 

derrotou totalmente. Ó, Deus, não fosse Tua mão de graça e poder nem eu nem 

minha filha estaríamos aqui. 

Mas aqui estamos nós, amado Senhor, seguras, saudáveis, amadas. Ó, tão 

profundamente amadas. Pai, eu ainda me lembro das palavras de que me 

deste naquelas madrugadas de medo, quando eu pensei que meu bebê não 

sobreviveria – “Meu Deus é Yahweh, e somente Ele me concede a vitória nas 

batalhas”. Senhor, essas palavras foram meu brado de coragem enquanto eu 

passei pelos vales da sombra da morte. Em cada madrugada acordada, Pai, eu 

gritava interiormente, “Meu Deus é Yahweh, e somente Ele me concede a vitória 

nas batalhas!!!!”. Em cada deserto o Senhor me mostrou que na Tua Palavra é 

exatamente nos desertos que falas. É enquanto permanecemos na terra árida, 

e não quando saímos dela, que ouvimos Tua doce voz. Me ensina a não querer 

correr dos desertos da maternidade, Pai, mas a sentar-me calmamente sabendo 

que ali também, talvez até ali de maneira especial, o Senhor me abraça.

Deus, vistes minha pequenina quando ela ainda era uma substância informe, 

e todos os dias dela foram escritos no Teu livro, cada um deles escrito e 

determinado quando nenhum deles ainda existia. Como eu posso não confiá-

la a Ti completamente? Ó Deus, eu me lembro de pensar, “ou esse bebê virá 

para os meus braços ou irá diretamente aos braços do Pai”. Como eu posso 

não continuar vivendo na certeza dessa verdade agora que ela já está em meus 

braços? Dessa verdade de que minha filha é Tua e não minha? De que fostes Tu, 



ó Deus, e não eu, que viu seu ser enquanto ainda informe. Que sabia seu nome 

antes mesmo que eu soubesse que ela já vivia dentro de mim. Naqueles dias entre 

a concepção e minha descoberta, ela não estava sozinha, não era desconhecida. 

Naqueles dias também, quando somente Tu e ela sabiam de sua existência, ela 

estava completamente segura, completamente conhecida, completamente amada.

Ah, Pai. Me ensina a lembrar todo dia, toda madrugada, que minha filha é Tua e 

que é em Tuas mãos que ela está mais segura. 

Sempre que meus braços falhos e fracos a envolverem, por favor traga à minha 

memória essa realidade: Teus braços perfeitos e fortes envolvem nós duas. Somos 

completamente seguras, completamente conhecidas, completamente amadas.

Obrigada, Pai, por nos chamar filhas por causa do Filho.

Obrigada por seu meu Deus, Yahweh, e por me conceder a vitória nas batalhas.

No nome precioso, poderoso e cheio de cura de Jesus Cristo é que oro,

Amém.

Francine Veríssimo Walsh



Oração 12
Senhor, não consigo entender o que sinto. Planejei esse bebê e esperei seu 

nascimento com entusiasmo e alegria, mas agora, uma enxurrada de sentimentos 

me sufoca.

Me sinto privilegiada por poder gerar uma vida. Me sinto agradecida por ter 

uma filha perfeita desfrutando de plena saúde. Mas também me sinto cansada, 

exaurida pelas noites mal dormidas e até com um pouco de raiva por me doar 

tanto sem ter nem um sorriso como recompensa. Perdão, Senhor. É duro admitir 

isso, mas a maternidade nesse primeiro mês não está sendo o que imaginei.

Imaginava que me sentiria plena e completa. Que ao ver minha filha pela 

primeira vez uma onda de amor inexplicável tomaria conta de mim e sentiria o 

chamado da maternidade invadindo meu ser. Mas não tem sido assim, e isso me 

confunde.

O que quero te clamar, meu Deus, é que hoje, o Senhor me ajude a viver não 

pelo que sinto ou imaginava, mas pelo que sei.

Sei que o Senhor é minha força e é na sua dependência que conseguirei passar 

pelas dificuldades. 

Sei que o Senhor é quem dá o dom da vida, e me capacitará pra conduzir essa 

criança.

Sei que é o Senhor que salva, e me dará sabedoria para educar esse bebê que 

desde já é um pecador.

Sei que meu coração é enganoso, então a forma como me sinto não me define, 

apenas mostra como eu mudo constantemente. Mas o Senhor não muda e isso 

me consola.

Sei que tudo que eu imaginava era fruto da influência do que via nas redes 

sociais, filmes e não baseado na vida real das pessoas.



Também sei que o Senhor concede graça para minha provação e não 

imaginação. Então, me ajude a não basear minha maternidade naquilo que eu 

pensava, mas sim no dia a dia vivido e aprendido dentro da minha casa com esta 

menininha que é única.

E por mais que uma confusão se passe no meu coração, sei que a paz do Senhor, 

que excede todo entendimento, vai estar comigo. Oro para que essa paz me 

invada hoje. Que sua graça se derrame para o dia de hoje. Que a força do Senhor 

seja a minha força, para aguentar o dia mesmo depois de dormir tão pouco. 

E principalmente Senhor, que a gratidão seja um constante lembrete ao meu 

coração.

Que as madrugadas acordadas sirvam para eu te louvar porque estás acordado ali 

comigo.

Que as dores no seio sirvam para me lembrar o quanto meu corpo é frágil, mas 

capaz de alimentar um ser vivo porque assim o Senhor o criou.

Que a privação do sono revele os pecados escondidos e camuflados do meu 

coração, para que assim eu também use as madrugadas para te pedir perdão e 

tenha meu coração moldado por ti.

Te peço tudo isso Senhor porque tenho certeza de que é apenas sob a tua graça, 

misericórdia e direção que conseguirei amar de fato esse bebê que o Senhor me 

deu. Todos dizem: “essa fase vai passar”! Então me ensine a esperar no Senhor 

essa fase passar, pois assim sei que poderei enfrentar todas as fases que ainda 

virão.

Obrigada Pai, porque falar contigo diminui a confusão e acalma meu coração. 

E eu sei que o Senhor me ouve nas madrugadas. Aliás, creio que o Senhor tem 

muito prazer nesses momentos em que apenas eu, meu bebê, e o Senhor estamos 

juntos!

Em nome de Jesus, amém.

Hellen Kreter



Oração 13
Quem sou eu, Senhor?

Já não me lembro mais de quem eu era ontem, antes de tudo isso começar. Dizem 

que ser mãe é um sonho, que a maternidade é um chamado, mas, Senhor, para 

sonhar, é necessário dormir e para atender o chamado é necessário ter forças... 

Entretanto, dos meus cochilos partidos, já acordo em angústia e fraca prevendo 

o dia exaustivo pela frente. Agora já se encontram borrados e indistinguíveis os 

limites entre noite e dia, entre meu choro e o choro do meu filho, entre minha 

pele e a pele dele. Meu peito aperta com as perguntas que amontoam sem 

respostas. Será que isso está certo? Será que estou fazendo direito? Será que vou 

suportar?

E paira sobre mim a dúvida mais cruel de todas, que me aterroriza desde o 

momento em que, de repente, abri mão de tudo que outrora me trazia um senso 

de identidade. Meus hábitos, meus gostos e desgostos, meu trabalho, minha 

rotina, já não são mais. Quem, então, sou eu, Senhor, se não um amontoado 

caótico de escolhas e afazeres?

Ouço apenas as vozes agudas de opiniões alheias ecoando na minha memória, 

mas os meus próprios pensamentos são como borboletas debatendo-se na gaiola 

do meu crânio. Respiro fundo... respiro, Senhor, porque fizeste-me para respirar. 

E olho o ser frágil nos meus braços.

A cabecinha encaixa-se grudenta e suada na dobra do meu cotovelo. Como 

é curioso o que o silêncio é capaz de ressaltar nas altas horas da madrugada. 

Cotovelos, ó Senhor, cotovelos! Essas pontas desajeitadas e enrugadas do meu 

corpo, mais parecidas com pele de elefante do que outra coisa. Mas que propósito 

divino possuem! Meu pequeno se espreme contra mim com os olhos cerrados. 

Seguro. Quieto. Afinal, quem poderia ter imaginado função mais bela para um 



cotovelo do que aninhar na sua dobra macia uma cabecinha tão pequena e 

vulnerável...

Senhor, imaginaste todos os detalhes do corpo humano antes do primeiro bebê 

nascer. Enviaste seu próprio Filho para ser acalentado desta forma. Criaste os 

cotovelos e as cinturas e os dedos, os cabelos e os narizes e as plantas dos pés. 

E tudo criaste com propósito. Cada detalhe sutil remonta aos seus desígnios 

perfeitos. Desígnios perfeitos que tornam de mim muito mais do que um conjunto 

ambulante de cotovelos, barriga e seios, Senhor. Fizeste-me instrumento para 

tua obra nos momentos passageiros da vida. Capacitaste-me para cumpri-la. E 

por mais temporários que esses momentos possam ser, tenho acesso à eternidade 

inabalável ao descansar minha identidade em ti.

Sim, estou cansada, Pai. Desorientada e exausta. Por vezes, sinto-me ou irada ou 

triste ou alegre. Que ninho de emoções e sentimentos! Mas o Senhor compreende 

cada emoção minha e assim caminha comigo graciosamente para revelar meu 

propósito real.

Quem sou eu, Senhor, senão aquilo que me fizeste? Quem é meu filho, Pai, 

senão aquilo que o criaste para ser? Somos instrumentos nas mãos do Salvador 

e Redentor. E chamas-me para servir a ti agora como mãe de uma preciosidade 

pequena. Chame a ele também para tua obra, se for tua vontade!

Acalme, então, minha alma cansada e lembre-me de que és Criador e Provedor. 

Acalenta meu coração angustiado de filha, perdida na penumbra do quarto e no 

silêncio da noite. Lembre-me de que estás comigo e de que não me desamparas. 

Lembre-me de quem Tu És e, assim, de quem eu sou. E então, dormirei segura 

nos teus braços, como meu filho descansa agora nos meus.

Em nome de Jesus, amém.

Hendrika Vasconcelos



Oração 14
“Amo ao SENHOR, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os 

seus ouvidos; portanto, o invocarei enquanto viver.” (Salmos 116:1,2)

Pai querido, entro em Sua presença, pois sei que o Senhor se inclina a mim e 

me ouve. Sei, Senhor, que tudo sabes, que tudo podes, que tudo entendes. Sei 

também, Senhor, que nenhum dos Teus propósitos podem ser impedidos, e isto 

tenho visto em minha vida.

Sua bondade, Sua generosidade, Seu amor é tanto para comigo que me 

presenteou com uma família preciosa, com filhos que realmente são dádiva, 

herança do Senhor, como diz o salmista: “Eis que os filhos são herança do 

Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão.” (Salmos 127:3). No entanto, Senhor, 

que responsabilidade é cuidar desta herança, sabendo que eles são teus, e quantas 

vezes tenho falhado na ânsia de acertar.

Quando eram pequenos, acordava só para ver se estavam respirando, se estavam 

bem. O tempo passou rápido, e agora são outras preocupações, cada fase uma 

história diferente. Mas, em tudo, Senhor, peço, dá-me a sabedoria que vem de Ti, 

pois sei que, assim, terei vitória e verei a benção sobre a vida dos meus filhos. 

Ajuda-me, pois, sei que tenho errado; muitas vezes não tiro tempo para eles, 

deixo de brincar com eles, ou fazer outras coisas, só porque tenho muitos afazeres. 

Sei que estou falhando, não sou perfeita, mas desejo ser sábia e fazer escolhas 

certas na busca de construir o caráter dos meus filhos, e na busca de encucar em 

suas mentes que só o Senhor é Deus, e digno de honra e glória.

Senhor, que eu não feche os meus olhos para o pecado deles, mas que eu possa 

estar atenta para instruí-los nos caminhos em que devem andar, mostrando 

sempre que o Senhor é aquele que nos perdoa, pois és misericordioso e não nos 



trata conforme o nosso pecado.

Ajuda-me, Senhor, a ter sempre na minha boca palavras que os edifica, ao invés 

de criticá-los. Sei que sou fraca e falha, mas sei também que tenho um Deus forte, 

compassivo e amoroso, e que só na tua dependência serei uma mãe que agrada 

ao Senhor. Ajuda-me, pois dependo de Ti. Em nome de Jesus. Amém.

Isabel Silva



Oração 15
Senhor meu Deus, louvado seja o Senhor que nos tem sustentado, que nos assiste 

em nossas tribulações, nos fortalece em nossas fraquezas e nos consola em nossas 

tristezas. Louvado seja por tão grande salvação que nos faz repousar na viva 

esperança da glória eterna.

“De manhã Senhor ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando.” 

(Salmo 5:3)

Sei, ó Pai, que meus filhos são herança do Senhor, e os coloco diante de Ti, diante 

do teu trono de graça, para que os conduza em temor e tremor nos teus santos 

caminhos.

Oro pela firmeza e vida piedosa, suplico ó Deus amado, sê misericordioso e mova 

seus corações para servi-Lo.

Dá-lhes a conhecer Tua Vontade, sabedoria no trabalho e afazeres diários, livra-

os do mal, do que não vem de Ti e usa-os onde o Senhor os tem colocado, para 

que brilhem Tua luz neste mundo de trevas e levem o bom perfume de Cristo; 

usa-os para Tua honra e glória. Cumpra em suas vidas o Salmo, “Sonda-me ó Deus, 

e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum 

caminho mau e guia-me pelo caminho eterno” (139:23-24).

Que não se percam na agitação deste mundo tenebroso, mas sempre tenham 

tempo para buscar a Ti. Oro para que perseverem em orações, leitura da Tua 

Palavra, comunhão com os teus santos, sempre dispostos para Tua obra que é 

santa.

“Tu és o meu Deus, acode Senhor à voz das minhas súplicas” (Salmo 140:6).

Rogo pelo lar deles, para que cresçam no conhecimento da Tua vontade, da 

Tua Palavra, fortalecendo a fé e ensinando seus filhos no caminho santo do 

Senhor, para que na hora oportuna o Senhor os visite pelo teu Espírito em graça, 



trazendo salvação; “tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e 

andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se” (Deuteronômio 6:7).

Que se cumpra Tua vontade na vida de meus filhos, nora, genro e netas, para 

alcançarem graça diante de Ti.

Rogo Pai, que lhes dê corações de servos, quebrantados e contritos, dos quais o 

Senhor se agrada.

Enfim, meu Deus, que eles possam descansar em saber que o Senhor é Deus e 

fazes tudo conforme Lhe apraz, que repousem nos braços do Senhor e achem paz 

para suas almas.

Tu, Senhor, conheces meu coração, humildemente clamo a ti, me prosto aos seus 

pés e agradeço, pois sei que farás a Tua Vontade, que é soberana, e cumprirás 

todos os seus propósitos, que são santos!

Que assim seja, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém!

“Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, so tu me fazes repousar seguro.” (Salmo 

4:8)

Ivani Veríssimo



Oração 16
Senhor,

Observo meu bebê em meus braços, dormindo tranquilo após se alimentar, e um 

receio invade meu coração todas as noites, nesse momento em que tenho que 

colocá-lo em seu espaço para dormir. 

Tenho muito, muito medo de que algo ruim aconteça enquanto ele dorme e eu 

não possa acudi-lo. Sua vida pequena e indefesa me parece muito frágil longe 

dos meus braços. É um medo que pesa, angustia, converte a alegria em tê-lo em 

uma preocupação que não consigo lidar. Por muitas noites, meu sono foi trocado 

por pensamentos ruins acerca desse fato, por diversas vezes eu o chequei para 

verificar se estava tudo bem, não foram poucos os dias em que eu ouvi seu choro, 

enquanto, na verdade, ele estava dormindo. Eu sei, meu Pai, que tudo isso, de 

certa forma, é comum entre as mães, mas minha preocupação e medo parecem 

exceder esse limite, e eu tenho a sensação que vou enlouquecer. 

Pai de amor, eu sei que deveria confiar em Ti, eu sei e ouço na tua Palavra que 

Tu és o Deus que cuida. Eu experimento todos os dias esse cuidado que vem de 

Ti.  Eu sou levada a pensar que meu filho está seguro em meus braços, mas a 

verdade é que eu não tenho o controle e não consigo cuidar da minha própria 

vida, imagine cuidar de outra vida! Eu tenho o desejo de controlar as coisas e as 

situações com a minha presença, mas essa sensação de controle é falsa e desvia o 

meu olhar do Senhor.

Esse medo revela ainda um canto escuro e sombrio do meu coração, talvez 

meu filho esteja ocupando um lugar que não deveria ocupar, um lugar que 

deveria ser Teu. Essa preocupação excessiva me leva a pensar que eu não seria 

capaz de sobreviver se algo ruim acontecesse ao meu pequeno. E isso, apesar 

de muito doloroso, não é verdade, meu Pai. Eu não conseguiria sobreviver sem 



Ti. É apenas do Senhor que eu preciso e necessito. O meu filho é uma bênção 

imerecida, mas ele não pode ocupar o Teu lugar. 

Essas verdades, Senhor, eu conheço. Mas por vezes, preciso lembrar meu coração 

de cada uma delas. É uma luta para internalizá-las, preencher a mente com 

aquilo que te agrada, e viver descansando em ti. A minha vida é tão frágil quanto 

a desse bebê, mas ela está em Tuas mãos.  Eu suplico que me ajudes a descansar 

em Ti, a entregar todo o meu ser e dormir tranquila como essa criança dorme em 

meus braços, serena, sem preocupações com o amanhã, pois ele não pertence a 

ela. Certamente assim, encontrarei descanso não apenas para o meu corpo, mas 

também para a minha alma. Certamente, dessa forma, o Senhor ocupará o lugar 

devido em meu coração, e as sombras do medo da morte não mais me afligirão. 

O peso, a angústia e a agitação darão lugar à paz, que somente Tu podes dar. 

Me ajuda, Senhor, a experimentar esse descanso e conforto, em nome de Jesus, 

amém!

“Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar; não ando à procura de grandes 

coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha 

alma; como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha 

alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre” (Salmo 131).

Ivonete Porto



Oração 17
Sejas minha visão, Oh Senhor do meu coração

Nada é mais importante para mim do que o Senhor

Tu és meu melhor pensamento, de dia e de noite

Acordada ou dormindo, Tua presença é a minha luz

Sejas minha sabedoria, sejas minha Palavra

Que eu esteja sempre com o Senhor e o Senhor sempre comigo 

Tu és meu maravilhoso Pai, e eu tua verdadeira filha

Em mim habitas, e contigo estou reconciliada

Sejas meu escudo, a minha espada para a luta

Seja a minha dignidade e o meu deleite

Tu és o abrigo da minha alma, minha torre forte

Me elevas ao céu com o Teu grande poder

Não preciso de riquezas, nem dos elogios vazios das outras pessoas

Tu és a minha herança, agora e para sempre

Tu e somente Tu ocupas o primeiro lugar do meu coração

Oh Rei das alturas dos céus, Tu és o meu tesouro

Oh Rei das alturas dos céus, Tu venceste a minha vitória

Que eu alcance as alegrias do céu, Oh sol reluzente do céu

Dono do meu coração, independente das circunstâncias

Continues sendo a minha visão, Oh Soberano Rei *



Senhor Deus, seja a minha visão em todas as áreas da minha vida, e também 

como mãe dessa criança. Que o Senhor seja o meu foco e o meu alvo. Que os 

meus pensamentos sejam tomados e dominados por Ti. Que a Tua presença 

ilumine os meus dias exaustivos e as minhas noites em claro. Ajude-me a estar 

sempre ciente da Tua presença.

Senhor, sejas minha sabedoria. Em um mundo inundado de conselhos e 

teorias contraditórias, sejas a minha sabedoria. Ajude-me a buscar sabedoria 

e entendimento na Tua Palavra, antes de  qualquer outra fonte. Traga outras 

mães mais experientes para mais perto de mim, para que possam me ajudar 

com conselhos e direcionamentos que refletem a Tua sabedoria. Quebre o meu 

orgulho, Senhor. 

Querido Pai, seja o meu escudo. Me ajude a descansar no Senhor e na Tua 

proteção. Ajude-me a lutar pelo meu filho e pela minha família, mas com a paz 

e plena consciência de que quem nos protege e defende é o Senhor. Ajude-me a 

encontrar a minha dignidade em Ti e no fato de que sou Tua filha. Corrija-me e 

volte os meus olhos para Ti quando eu estiver buscando a minha dignidade e o 

meu valor em meu desempenho como mãe ou esposa. 

Perdoe-me pela minha busca incessante de elogios vazios. Perdoe-me por muitas 

vezes almejar a falsa segurança que as riquezas podem me trazer. Perdoe-me 

por colocar esse meu filho precioso em primeiro lugar no meu coração. Ó Rei 

Eterno… Tu és meu verdadeiro tesouro. Peço que me ajudes a sempre lutar para 

que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida, na minha família e na vida 

desse pequeno que o Senhor nos confiou. 

Muito obrigada por vencer a minha vitória. O Senhor lutou por mim e por esse 

meu filho e já venceu. A batalha está ganha… muito obrigada!  Que o Senhor 

me ajude a ensinar esse meu bebê a descansar na Tua vitória e regozijar e deleitar 

nela todos os dias da sua vida. Que o Senhor seja para sempre a minha visão, 

independente das circunstâncias. Amém.



*Tradução livre minha do hino “Be Thou My Vision”, que em português é “Sê 

Minha Vida, ó Deus de Poder”

Katie César



Oração 18
Senhor, conheci uma nova versão da solidão. 

Diferente daquela solidão abrupta, amiga das madrugadas, que conheci poucos 

anos atrás no meu primeiro filho, esta nova é mais intensa, dolorosa, por vezes, 

desesperadora. Como nos contrastes da maternidade, veio junto com outra das 

maiores bençãos que já tive: minha filha. Porém, ela foi trazida antes do tempo, 

frágil, precisando de observação e cuidados médicos intensivos. Incerta aos olhos 

humanos, mas não aos Teus, meu soberano Senhor.

Chego em casa sem minha filha e parece que a solidão está me esperando com 

um sorriso que, confesso, não gosto de ver. Lembro dos primeiros momentos ao 

lado da solidão na maternidade e era o que eu mais queria: aquela solidão de dois 

anos atrás, mesmo nas difíceis madrugadas, mas agora acompanhada da minha 

filha.

Não é fácil, Senhor. Não é fácil. Eu não consigo sem Ti. Eu às vezes paro para 

pensar e sou tentada à incerteza.

Tu, ó Deus, és meu Amigo que me ensinou a estar junto da solidão na primeira 

vez. Que me fez companhia nos momentos mais difíceis ao lado dela. Tu me 

fizeste enxergar que foi me dado um dom e com ele iria ter a solidão muitas vezes 

junto a mim. Mesmo com uma pessoa quase 24 horas a tiracolo. Mas agora, 

Senhor, te peço. Me ensina mais. Me ensina muito mais. Me ensina sobre as Tuas 

certezas mais profundas. 

Sobre a certeza de que sou escolhida e justificada por Ti, Jesus. A certeza de que 

nenhum sofrimento me separará do Teu amor. A certeza de que aquela pequena 

vida sempre foi Tua, desde a concepção. A certeza de que ela não nasceu no 

tempo errado, mas no Teu tempo certo. A certeza de que não estou só, Deus 

Espírito. A certeza de que Tu és o único amigo capaz de cuidar verdadeiramente 



de mim e receber minhas lágrimas de dor. Por isso as derramo agora diante Ti, o 

único que pode recebe-las e confortá-las. 

Senhor, Tu vens me mostrando, mais uma vez, que sou fraca e dependente de 

Ti. És especialista em me moldar nos dias escuros, aqueles que paro (finalmente) 

para perceber que só o Senhor pode fazer. Como sempre foi. Pois nada foge da 

Tua poderosa mão. Mesmo os dias que caminho mais junto à solidão. Na sala 

de espera, ao lado da incubadora. Nos “não tem previsão de alta”. Nas chegadas 

com esperança e nas tristes despedidas. Sei que tu estás em cada um deles. Por 

isso, me mostras Tu em cada um deles. Te tornas certeza, meu Consolador.

Nesta sala de espera da solidão, tão escura e fria, me fazes enxergar que, apesar 

de minha inconstância, Tu permaneces. Apesar das minhas falhas, Tu não 

és falho. Apesar de minha fraqueza, Tu és força. Apesar dessa minha guerra 

declarada contra a solidão, Tu és paz. Apesar de minha incerteza, Tu me 

sustentas. Apesar de qualquer laudo, Tu és cura. Apesar de qualquer fardo, Tu és 

alívio.

Tu és e continuará sendo Senhor nas salas de espera da maternidade, mesmo ao 

lado da solidão. Tu és a melhor companhia, que nunca me deixará.

E mesmo que a dor não passe, sejas tudo o que preciso, Jesus. 

Sejas tudo o que ninguém é. Sejas suficiente. Sejas Tu. Amém.

Laryssa Pamplona



Oração 19
Senhor, até aqui Tu tens sido um bom Pai para comigo. Me ajudando, me 

auxiliando, sendo a fortaleza em dias desafiadores e o alicerce do gozo da minha 

alegria. Que benção, que privilégio é saber que, independente das circunstâncias, 

Tu prometestes que estaria comigo, seja no silêncio dos meus lábios, ou na 

inquietação do meu coração. 

Esse ser tão pequeno nos meus braços me faz lembrar da tamanha 

responsabilidade a mim confiada, e confesso, tenho medo. Tenho medo, Senhor, 

de não saber agir quando o dever assim exigir, medo de agir de modo que afete a 

forma como ela O ame assim como és. 

Sou limitada e pecadora e quando olho para mim em busca de alguma solução 

em meio a tudo isso, desfaleço. Mas glória ao Senhor Jesus, que traz a esperança 

viva a um coração que por pouco não se finda no medo. É completamente 

rendida aos pés de Jesus, completamente dependente da Sua maravilhosa graça 

que o sorriso brota em meu rosto e minhas feições mudam. 

Ah, meu amado, como é bom saber que a vida da minha filha independe da 

minha, mas depende completamente da Sua que é perfeita e santa. Como é bom 

saber que meu melhor e maior cuidado com a vida dela é sombra comparada 

ao Teu cuidado, o qual é como luz de uma manhã sem nuvem quando sai o sol, 

quente, acolhedora e precisa. 

Minha oração, Senhor, quando meditada em Tua lei me tranquiliza e me faz 

lembrar que meu papel como mãe é antes de tudo depender do Senhor e confiar 

que Tu me concederás a cada dia graça suficiente para realizar tudo segundo a 

Tua vontade. Que quando eu achar que estou aquém de ser uma boa mãe, Tua 

graça me faça olhar novamente para Jesus, lembrando que minha imperfeição é 

usada, apesar de mim. 



Se o Senhor me permitiu viver a maternidade é porque me dará aquilo que 

preciso, no tempo certo, no momento oportuno. Te peço então, Senhor, me 

ajuda a combater pensamentos que de alguma forma enfraquecem minha fé e 

embaçam meus olhos quanto a Tua soberania sobre nossas vidas, a qual sustentas 

desde o ventre até quando assim desejar, conforme teu propósito eterno. 

Senhor, os dias passam e a certeza que tenho é que seja enquanto bebê, ou 

passando a ser criança, depois adolescente, jovem, adulta e se chegando a velhice, 

meu maior anseio é ver minha filha amando a Jesus com todo o seu ser, vivendo 

pelo Rei e para o Reino, tendo o seu tesouro naquilo que é eterno, sabendo que 

em Jesus amigo temos, sem outro haver igual, lugar de refúgio e conforto. 

Quando meus braços forem fracos, minha fala embaraçosa, talvez a distância um 

obstáculo de ser corpo presente, ou qualquer outra coisa que evidencie a minha 

limitação como humana, que meu maior ato como mãe seja levar o coração da 

minha filha ao trono da graça, à pessoa de Jesus, o qual com amor eterno nos 

amou e com benignidade nos atraiu. 

Em súplica, crendo que aqui, agora, estás a ver meu íntimo e sondando meu 

coração, faço da oração de Paulo aos Efésios a minha: “Oro para que, com as 

suas gloriosas riquezas, O Senhor a fortaleça no íntimo do seu ser com poder, 

por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seu coração mediante a fé; e 

oro para que ela, arraigada e alicerçada em amor, possa, juntamente com todos 

os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, 

e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que ela seja 

cheia de toda a plenitude de Deus” (Cf. Ef. 3:17-20).

Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou 

pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na 

igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre! Amém!

Luana Lins



Oração 20
Pai amado, muito obrigada por ter se submetido a utilizar essa imagem tão 

incrível de uma mãe amamentando seu filho para descrever o sentimento que o 

Senhor nutre pelos Teus próprios filhos.

Sei que não há qualquer possibilidade de eu me esquecer desse bebê que mama 

no meu seio. A minha compaixão por ele flui em abundância, assim como é 

abundante o leite que escoa pelo meu peito.

E se até eu sou assim, quanto mais flui a Tua compaixão e amor leal em benefício 

dos que são Teus, especialmente quando choram, no meio da noite, sofrendo 

frente à fome e a solidão, apavorados e temendo a escuridão.

Quando eu estiver doendo, com medo ou me sentindo sozinha leva-me a ver que 

estás comigo em meio às lágrimas, ardendo com sentimentos maternais, ansiando 

por me pegar no Teu colo e me alimentar com Teu amor sem fim.

Então a maciez do Teu peito será meu travesseiro e o ritmo do Teu coração será a 

cantiga que me conduzirá ao sono.

E assim eu descansarei nos Teus braços, como sei que meu filho descansa nos 

meus.

Adaptação de Luiza Nazareth da oração de Judy Gire no livro “Milagre da 

Vida”.

Luiza Nazareth Agreste



Oração 21
Senhor, meu Pai amado, eu quero te agradecer nesse dia pelos meus filhos. 

Porque eu acredito na Tua palavra que diz que eles são uma herança do Senhor 

para mim. Eu sei que eles são um presente dado por Ti para a minha vida.

Porém, eu preciso confessar que na correria do dia a dia, eu me sinto sufocada 

por tantas demandas que a maternidade me traz. E então tenho dificuldades de 

enxergar a beleza desse presente. 

Ajuda-me, meu Deus amado, a ver meus filhos como a bênção que eles são. 

A entender que tê-los é um privilégio e que, mesmo nos momentos difíceis e 

confusos, a maternidade me leva para mais perto do Senhor.

Tua Palavra me garante que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam 

ao Senhor e que Teus planos para nós são de bem e não de mal. Não existe bem 

maior, para mim, do que estar perto de Ti e ser mais parecida com Jesus. E meus 

filhos amados fazem parte do plano que Tu traçaste para mim.

Ajuda-me a lembrar, nos momentos mais desafiadores com meus filhos, que o 

Senhor está usando cada um deles para me fazer mais parecida contigo, para 

moldar o meu caráter, para me aproximar de Ti e para me fazer um exemplo 

vivo de fé e caráter para as crianças que Tu colocaste sob os meus cuidados. 

Como Tua palavra diz: “o ferro afia o ferro”, e sei que meus filhos têm um papel 

de me afiar nesse tempo que vivemos. Portanto eu oro para que cada situação do 

meu cotidiano resulte na obra do Senhor dentro de mim. 

Que nas madrugadas difíceis, eu seja cheia da Tua alegria e aja com bondade no 

tratar com meus filhos. 

Que nos dias longos eu transborde de paciência e mansidão ao agir em minha 

casa.

Que na hora da confusão, eu seja pacificadora e saiba resolver as situações com 



domínio próprio.

Que em cada atitude, eu demonstre o Teu amor em ações e palavras amáveis ao 

cuidar da minha família.

Que tudo o que eu falar, fizer, pensar ou sentir reflita fidelidade ao Senhor e à 

Tua palavra.

Eu sei que é nessa terra da provação, regada pela Tua palavra, que o fruto do 

Espírito Santo cresce em mim!

Além de um caráter aprovado que reflete esse fruto, faz nascer em mim um 

verdadeiro contentamento. Eu sei que o contentamento que o Senhor nos 

proporciona é sobrenatural e não depende das circunstâncias, assim como Paulo 

nos ensinou em sua carta aos Filipenses (cf. Fp. 4).

Eu oro, meu Pai, Deus de toda consolação, que o Senhor me ensine a viver 

contente em toda e qualquer situação. Que isso torne meus dias mais leves e que 

eu os veja com mais gratidão!

Por fim, eu oro, Senhor, para que esse contentamento cresça em mim a ponto de 

transbordar. Que minha atitude de gratidão e alegria pela vida que o Senhor me 

deu contagie a minha família de forma a aproximar todos de Ti. 

Que eu esteja sensível para ser transformada pelo Senhor e refletir o caráter de 

Cristo de forma a tornar meu lar um espaço da manifestação da sua presença 

todos os dias.

Em nome de Jesus, amém.

Melina Pockrandt



Oração 22
Senhor tu nos confiaste a tua herança, nossos três filhos: “Jeová nos deu (Jonatas) 

amada (David) dádiva (Jessé)”.

 Sabemos que nos deste esses filhos por breve período da vida e como precisamos 

da Tua graça, do Teu poder e da Tua sabedoria para conduzi-los nos retos 

caminhos do Senhor!

 Nós os consagramos a ti, ó Pai, para que sejam teus. Nosso maior desejo é que 

bem cedo em suas vidas eles conheçam a Jesus como Senhor e Salvador pessoal.

 Opera em seus corações trazendo convicção de pecado, leva-os ao 

arrependimento e a uma genuína conversão a Cristo.

 Guia-os pelas veredas da justiça por amor do Teu nome (Salmo 23:3).

 Que eles não andem no conselho dos ímpios, nem se detenham no caminho dos 

pecadores, nem se assentem na roda dos escarnecedores (Salmo 1:1).

 Que o maior prazer deles esteja na lei do Senhor e que nela meditem de dia e de 

noite (Salmo 1:3).

 Não os deixe andar na teimosia do seu próprio coração, nem seguir seus 

próprios conselhos (Salmo 81:12).

 Oh! Deus que eles tenham um tal coração que Te temam e guardem em todo o 

tempo todos os Teus mandamentos, para que bem lhes vá a eles e a seus filhos, 

para sempre (Deuteronômio 5:29)!

 Que eles amem ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a 

sua mente e de todas as suas forças, e amem a Jesus como seu Senhor e Salvador 

pessoal (Marcos 12:30; Romanos 10:9).

 Que eles busquem sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça 

(Mateus 6:33).

 Permita que reconheçam o seu corpo como templo do Espírito Santo e o tratem 



com sabedoria (I Coríntios 6:19 e 20), glorificando a Deus em seus corpos.

 Faze-os fugir da impureza (I Coríntios 6:18).

 Não os deixe cair em tentação, mas livra-os do mal.

 Que eles fujam das paixões da mocidade. Sigam a justiça, a piedade, a fé, o 

amor, a constância e a mansidão (I Timóteo 6:11); com os que de coração puro 

invocam ao Senhor.

 Dá-lhes ouvidos atentos à instrução dos pais (Provérbios 4:1).

 Que eles sejam homens de Deus, homens segundo o Teu coração, que irão Te 

amar, obedecer e servir por todos os seus dias.

 Planta a Tua palavra nos seus corações, firma-os nas poderosas doutrinas da 

graça para que nunca se desviem para falsos ensinos.

 Faze-os trabalhadores na Tua seara.

 Guarda-os na faculdade, livra-os da influência de professores ateístas, que eles 

sejam corajosos para testemunhar da sua fé no Senhor Jesus.

 Que eles honrem o Teu nome no meio dos ímpios e não sejam influenciados por 

eles.

 Que eles sejam homens piedosos e tratem as mulheres com respeito.

 Prepara para eles a adjutora idônea, piedosa, virtuosa, a quem eles irão amar e 

cuidar, sendo sacerdotes do lar.

 Se o Senhor lhes conceder filhos, que sejam pais amorosos, cheios do Espírito 

para guiá-los no temor e na obediência do Senhor.

 Senhor que eles sejam homens de oração e vivam cada dia na dependência do 

Senhor.

 Sê glorificado, ó Senhor, através de suas vidas. 

Em nome de Jesus, amém.

Nadia Sena



Oração 23
Oh Senhor, já é tarde. Tão tarde que em breve já poderei dizer que é cedo. 

Sei que estás acordado comigo, pois Tu és o guarda que não dormita, o vigia que 

está sempre alerta e o Pai que se inclina pra me escutar.

Oh Senhor, eu sei que me escutas neste momento, por isto a Ti clamo. A Ti peço 

por energia, força e bom ânimo para mais um dia e mais uma noite que passo 

com este bebê no colo.

Também não durmo, eu também estou aqui de vigia, mas diferente de Ti, eu 

sinto que não tenho mais forças.

Oh Pai, estes olhinhos redondinhos que me fitam são a minha alegria, fonte do 

meu sorriso nestes últimos dias. Mas à noite, eles também são meu desespero. 

Olhinhos que não querem fechar, sempre a me vigiar. 

Até brilham no escuro de tão vívidos e curiosos. Mas a esta hora meu sorriso já 

deixou de brilhar, meu corpo só quer descansar e meus olhos eu preciso fechar.

Oh Deus de misericórdia, sei que és gracioso, me tratas com tanto amor e 

cuidado. Por que não consigo espelhar a Ti e ser graciosa com este bebê? Por 

que almejo tanto o meu bem-estar e não consigo me doar graciosamente sem 

reclamar? 

Me ajude oh Pai, me sinto cansada, incompetente e uma péssima mãe quando 

chega esta hora da noite e tudo o que quero é me jogar na cama e ter uma noite 

inteira de sono e repouso.

Meu coração não compreende porque minha cabeça não funciona tão bem e 

porque eu não consigo ser como as mães que vejo nas mídias. Aquelas mães são 

bem-aventuradas, colocam seus filhos no berço e o bebê vai direto até à manhã 

seguinte. 

Eu queria tanto ser aquela mãe, mas não sou, sou esta aqui que lhe roga por 



misericórdia. Sou esta aqui que precisa de colo.

Oh Deus de amor, és meu auxílio. Por isto lhe peço que me ajude a não naufragar 

em minhas frustrações e comparações, me ajude a honrar Teu nome através do 

cuidado com este pequenino. Me ajude a ser a mãe que ele precisa, a cuidadora 

presente e a protetora amorosa. Me ajude a ser a mãe que ele necessita aqui e não 

outra que eu cobiço de lá.

Me perdoe, Senhor. Me perdoe por cobiçar, por não me contentar e por tanto 

reclamar. Me perdoe.

Eu preciso tanto de Ti, oh Pai. Preciso tanto aprender sobre amar e sobre me 

doar. Tu és Pai e sabes o que é este amor, pois Tu mesmo és a fonte do amor. E 

eu amo muito esta criança, por ela orei dias e meses, mas agora que a tenho em 

meus braços, percebo que eu me amo muito mais do que a ela.

Sei que terei ainda muitos dias atribulados e noites em claro pela frente, mas peço 

que me ajude a enxergá-los com amor. Que eu olhe para estes dias e noites com 

mansidão de espírito e não com orgulho ou desânimo.

Que meus dias sejam repletos de fraldas, louças e roupas pra lavar, mas que em 

cada processo eu veja Tua boa mão a me guiar e amparar. Que eu veja o trabalho 

como uma maneira de servir e amar, como um aprendizado e uma forma de 

crescer em graça e misericórdia.

Que eu veja suas misericórdias se renovando em minha vida a cada nascer do sol. 

Que eu sinta Teu amor a transbordar em minh’alma cada vez que estes olhinhos 

brilharem e que meu ânimo seja revigorado tantas vezes quanto o número de 

estrelas no céu.

Oh Senhor, já é tarde. Obrigada Senhor por me fazer companhia, por estar 

sempre comigo e me ouvir. Obrigada pela vida de minha família, pela vida deste 

pequenino e pela minha vida. Obrigada pela certeza de vida eterna e plena, 

vida onde não terei mais cansaço nem tristeza, vida que viverei ao lado do meu 

Salvador sem desanimar.



E é em nome deste Salvador que já venceu o desânimo, a cobiça e a preguiça por 

mim que eu oro. Amém. 

Nátalie Campos



Oração 24
Querido Deus, aqui estou mais uma noite. Sinto-me solitária em uma 

madrugada que deveria ser silenciosa. A privação do sono não é fácil para mim e 

provavelmente nem para o bebê. Mas o Senhor está conosco. 

Por muitas vezes não entendo o choro. Não sei como reagir aos despertares. 

Choro no mesmo ritmo que ele, ou ainda mais! Por outras, me culpo por estar 

fazendo algo errado ou murmuro por não ter um bebê calminho como os outros. 

Eu tento entendê-lo; eu tento me entender; e só o Senhor é o meu consolo. 

Ser mãe parece mais difícil do que eu imaginava. Sinto-me frustrada por não 

alcançar o “simples” objetivo de colocar um bebê na cama, e dormir. Porém, 

em meio a todo esse cansaço, o Senhor misericordiosamente renova minhas 

forças, cuida do meu pensar, falar e agir. Assim como o salmista, clamo: “Ouve, ó 

Deus, a minha súplica; atende à minha oração” (Salmo 61.1). E acalmo a minha 

alma sabendo que “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem-presente nas 

tribulações” (Salmo 46.1). 

Sendo assim, Senhor, clamo por mais uma noite! 

Que em mais uma noite Cristo se compadeça das minhas fraquezas; mais uma 

noite  acordada que é permissão Tua; mais uma noite vivendo esse momento, 

que no fim, gera aprendizados; mais uma noite lembrarei que o Senhor está 

comigo; mais uma noite estou olhando para uma vida gerada por mim, criada 

pelo Senhor; mais uma noite oro por forças para passar por essa fase que parece 

não ter fim; mais uma noite peço que tenha um fim; mais uma noite peço 

sabedoria para ensinar meu bebê a dormir melhor; mais uma noite peço que 

tire todo o desconforto dele; mais uma noite clamo por ajuda; mais uma noite 

meu bebê chora, eu choro junto e Cristo me consola; mais uma noite o Senhor 

não me deixou só, está ao meu lado segurando minha mão; mais uma noite sou 



lembrada da tua fidelidade e grande amor; mais uma noite clamo por sabedoria 

no amanhã; mais uma noite as Tuas misericórdias estão se renovando; mais uma 

noite o Consolador se faz presente; mais uma noite não é sobre minha dor, mas 

sobre Cristo; mais uma noite sou lembrada do serviço ao próximo; mais uma 

noite vejo o sol nascer e lembro do Teu amor com Tuas criaturas; mais uma noite 

sou exortada a negar a mim mesma, pegar a minha cruz e seguir o sacrifício do 

meu Salvador; mais uma noite sou cuidada; mais uma noite não mereço Tua 

Graça, mas ela sobrenaturalmente me alcança; mais uma noite saio do quarto de 

fininho, pedindo que seja a última chamada; mais uma noite te peço que essa seja 

a última noite.

É apenas mais uma noite, é menos uma noite. A madrugada pode parecer fria e 

escura, mas o sol nascerá pela manhã, e sei que não estive desamparada por mais 

uma noite. 

Faça-se presente, Senhor Deus. Não apenas por uma noite, mas por todas os dias 

até quando nos encontrarmos. 

Pelos méritos de Cristo que oro, Amém.

Raissa Lucena



Oração 25
Senhor, como são difíceis as madrugadas, Pai! 

Estou exausta. Sinto-me sem forças, sem ânimo. Confesso que meus piores 

pensamentos vêm à tona durante as noites em claro. 

Como as madrugadas escancaram a minha condição de pecadora, Senhor! Elas 

revelam a minha fraqueza, minhas limitações, meus medos e, muitas vezes, a 

minha raiva. Mas grande é a Tua misericórdia, Pai! Imensa é a Tua graça! 

Ajuda-me, ó, Deus, a passar por mais esta noite. Sustenta-me, Senhor! Como 

eu preciso de Ti! Ajuda-me a Te encontrar na noite escura, a perceber o Teu 

cuidado mesmo neste lugar sombrio. Derrama graça sobre nós, graça suficiente 

para esta noite. 

E dá-nos, ó, Deus, o descanso de que cada um de nós precisa, cuja medida só 

o Senhor, nosso Criador, é quem conhece. Como proveste ao Teu povo o maná 

para cada dia, dá-nos o descanso necessário para hoje. 

Obrigada por este bebezinho que tenho nos braços, herança Tua, benção 

imerecida. Em nome de Jesus. Amém.

Renata Jarillo



Oração 26
Nesta noite insone, como em tantas outras, me ponho a pensar sobre a 

validade de tanto trabalho debaixo do sol. Fadigas, tristezas, decepções. Filhos 

desobedientes, apesar do meu empenho; filhos doentes, apesar de tanto esforço 

para mantê-los saudáveis; dias de lutas contra meu próprio pecado. E quando 

estou prestes a desesperançar, lembro de Ti, meu Senhor! Lembro do Teu plano 

bom e perfeito que nunca pode ser frustrado; lembro que o Senhor mesmo 

prometeu que estes dias difíceis viriam, mas que eu tivesse bom ânimo.

Por isso, enquanto todos estão aquietados, elevo a Ti minha oração. Não quero 

ser como os pagãos, que tentam governar os tempos e eventos com a força de 

seu próprio braço. Não me deixes esquecer que cada circunstância é prescrita e 

ordenada por Tua amável, sábia e poderosa providência. Nada escapa ao Teu 

cuidadoso escrutínio! Nem uma mera folha cai...

Não me deixes esquecer que há tempo para todo propósito debaixo do céu. 

Se hoje choro, amanhã poderei sorrir; se hoje perco, amanhã poderei buscar; 

guardar e deitar fora, prantear e saltar de alegria, plantar e colher; haverá tempo 

de estar calado e tempo de falar. E hoje é meu tempo de falar, mas a Ti somente! 

A Ti que formou meu interior, que sondas e esquadrinhas meu íntimo.

Mas ao invés de me lamentar pelas poucas coisas que não estão andando como 

eu gostaria, elevo minha oração para agradecer-Te. Quero louvar Tua bendita 

providência e Teu domínio absoluto sobre todas as coisas. Todas! Mesmo aquelas 

que não compreendo. Quero erguer minha oração para agradecer os grandes 

e pequenos eventos, quero reconhecer-Te em todos. Quero louvar-Te por teres 

me dado uma família para cuidar, um marido para me proteger, uma herança 

frutífera como a da videira, como os rebentos da oliveira.

Eu poderia ser ingrata e reclamar dos pecados de meu marido contra mim, e do 



quanto meus filhos têm me preocupado. Ao invés disso, pretendo ter um coração 

grato como o de Eva após aqueda. Me faças trazer sempre à memória o relato de 

Martinho Lutero quando comenta a maldição que caiu sobre nós, as mulheres, 

por causa do pecado:

“Verdadeiramente feliz e alegre é esta punição se avaliarmos corretamente a questão. Embora 

estes deveres (da submissão e da maternidade) sejam problemáticos para a carne, a esperança 

de uma vida melhor é fortalecida por estes mesmos deveres ou punições, porque Eva ouve que 

não está sendo repudiada por Deus. Além disso ela também ouve que, nesta punição, não está 

sendo privada da bênção da procriação, que foi prometida e concedida antes do pecado... Ela vê 

que pode manter a glória da maternidade, se posso usar esta frase. Todas estas coisas são uma 

adição à esperança eterna, e, sem dúvida, encorajaram Eva grandemente. Acima de tudo, esta 

continua sendo uma grande e genuína glória. Não somente ela mantém a bênção da fecundidade, 

e permanece unida a seu marido, mas tem a segura promessa de que, dela virá o descendente 

que esmagará a cabeça de satanás. Sem dúvida, portanto, Eva teve um coração cheio de alegria 

mesmo em uma situação aparentemente triste. Talvez ela tenha confortado Adão, dizendo: 

‘Pequei. Mas veja o Deus misericordioso que temos...’” (Martinho Lutero- Comentário Bíblico 

da Reforma- Gênesis- pg 215-216)

E meditando nesta glória que o Salvador me concedeu, dormirei tranquila! O 

amanhã trará consigo os seus cuidados. Revigorarei minhas forças em Ti, bendito 

Redentor e cingirei meus lombos de força, cumprirei meu chamado! Mas quando 

cair a noite, cansada e sem alento, voltarei a este lugar de oração para mais uma 

vez me lembrar da Tua providência, da Tua bondade, do Teu governo e de que 

há tempo para tudo nesta efêmera vida debaixo do céu. Permita-me viver toda 

ela para o louvor da Tua glória. Amém!

Simone Quaresma



Oração 27
Pai Santo e Bondoso, Deus que certamente esteve com Sara, Rebeca e outras 

mulheres de Tua Palavra em seus dias de cansaços e angústias, sei que és o mesmo 

que está comigo.

Mais uma madrugada que parece uma eternidade, lanço sobre os teus pés o meu 

corpo, que parece não me obedecer mais. Meus olhos cansados se fecham tão 

facilmente ao fazer essa oração. Os dias parecem que têm horas em segundos e 

quando chega a noite, tão desejada para meu descanso, a necessidade de servir 

continua limpando criança, trocando roupa de cama suja, alimentando...

Meu maior pedido é que eu consiga amar e cuidar dessa vida tão valorosa que foi 

confiada a mim. Que eu possa entender que esse é meu chamado, que tenho que 

fazê-lo de forma a te glorificar, mesmo no sofrimento. Fortalece- me em Cristo 

para cumprir Tua Vontade em amor. Amém!

Tatyane Torquato



Oração 28
Senhor meu Deus, venho te agradecer mais uma vez por seus ternos cuidados 

sobre mim. Agradeço por não me abandonar nos momentos difíceis e nem 

quando sou inconstante em te buscar e te levar meus temores. Agradeço por 

não olhar para meu orgulho de não querer, às vezes, depender de ti e desconfiar 

de que o Senhor está no controle de tudo e que sabe o que eu preciso e quando 

preciso. Agradeço por seu eterno amor incondicional.

Pai de amor, te agradeço por ter me ensinado a depender e glorificar o teu nome 

com as perdas que permitiu que tivesse antes dessa gestação.

Meu Senhor, como sou fraca, temerosa e deixo meu coração e mente vagarem 

pela incerteza e medo de que a qualquer momento algo de ruim e pavoroso possa 

acontecer comigo e com essa vida que o Senhor tem me dado. Como muitas 

vezes penso que não serei capaz de ser uma mãe piedosa, que não saberei como 

cuidar e levar essa criança a conhecer o seu amor. 

Senhor, por ser um Deus onipresente e onisciente, sabes e conheces todos os 

temores, dúvidas e inseguranças que pairam sobre mim; mas, eu posso ainda 

sim ter esperança, porque ao Senhor pertence a vida. Esse filho que levo em 

meu ventre, está aqui se formando, com um coração batendo forte porque assim 

aprouve ao Senhor. Por mais que eu tenha “planejado”, o milagre da vida só 

aconteceu dentro do meu útero porque o Senhor é Deus e criador de todas as 

coisas.

Eu te agradeço por ainda na gestação me mostrar que sempre será pela sua 

vontade e debaixo da tua graça que tudo vai acontecer em nossas vidas. Agradeço 

por me mostrar que sim, eu vou falhar como mãe, não vou ter todas as respostas, 

posso passar por dias difíceis quando ele nascer e posso me sentir perdida porque 

o pecado ainda está na minha carne, mas também sei que a tua graça vai me 



sustentar a cada lágrima e sorriso nesse processo de amar e educar uma vida que 

o Senhor está me dando por herança.

Te peço pela vida desse bebê que já é cuidado por Ti desde o dia de sua 

concepção. Que o Senhor dê a ele tudo o que for necessário para nascer e viver 

uma vida que vá de encontro com a tua cruz. Que debaixo dos nossos cuidados, 

ele ouça dia e noite sobre Jesus Cristo e seu sacrifício redentor.

Te agradeço por me ensinar a depender de Ti, de ser vulnerável com minhas 

dores perante o Senhor e saber que não serei rejeitada. Peço que me guie 

para que eu possa mostrar ao meu filho que eu dependo de Ti, que preciso 

constantemente ir até a cruz e lembrar que eu nada posso sem a tua graça.

Peço que o Senhor também guie a vida das mamães que estão esperando seus 

filhos e que assim como eu, têm tanto a levar aos teus pés em oração. Ajude-as, 

assim como a mim, a não temer em confessar e expor tudo a Ti, Senhor. Guia-

nos para que possamos cumprir nosso ministério na maternidade com amor, 

dedicação, força e coragem vindas do Senhor sem colocar fardos pesados em nós, 

porque sem Ti nada podemos fazer.

Te louvamos por nos permitir viver o privilégio e a benção de ser Mãe, e é no 

nome de Jesus Cristo – Rei, Senhor e Salvador – que eu te peço e agradeço. 

Amém.

Virginia Sena



Oração 29
Senhor, Tu que criastes todas as coisas, cheio de glória, poder e majestade, a Ti 

me dirijo para dar louvor. Louvo-te por quem Tu és, pelo dom da vida que me 

deste e sobretudo por Jesus Cristo, meu Salvador.

Obrigada, oh Deus, porque o Senhor não apenas me trouxe à existência, mas 

planejou cada um dos meus dias, deste-me família e me fizeste mãe. Sei, Pai, 

que não tenho poder nenhum para trazer vidas à existência e sou grata por essa 

benção tão imerecida. Obrigada pelo privilégio de ter gerado em meu ventre 

essas almas eternas, por graciosamente ter me dado a honra de participar da tua 

obra criativa como um instrumento em tuas poderosas mãos, ainda que para isso, 

de mim o Senhor não necessitasse.

Mas, Senhor, mesmo consciente do muito que recebi, peco em tentar viver esta 

vocação à parte de Ti. Perdoa-me, Deus. Perdoa-me pelos dias em que não me 

deleitei em tua palavra, em que não te entreguei meus anseios em oração e não 

busquei ouvir tua voz na tua Igreja. Ajuda-me, Deus, a ser diligente em te buscar 

e servir para que eu possa te amar mais a cada dia e, assim, ser melhor para Ti 

mesmo, oh Pai. Atraia-me para Ti. Vivifica, Senhor, meu coração.

Renova, Senhor, as minhas forças, para que as madrugadas em claro e o muito 

labutar não sejam desculpas para fugir da tua gloriosa presença. Mas que eu 

possa te encontrar em meio ao cotidiano, enquanto contemplo os céus que 

resplandecem tua glória ou o sorriso dos meus filhos a me encherem de alegria. 

Que em meio ao cansaço, eu consiga ver a tua imagem no semblante de cada 

uma das minhas crianças e que meu coração seja tomado por um senso de 

reverência e gratidão por isso. Que amar meus filhos, minhas bênçãos, não seja 

um ídolo que me afaste de Ti, o Deus que graciosamente as concedeste a mim.

Perdoa-me pela arrogância de viver como se pudesse fazer algo de bom sem Ti, 



mas traze-me a memória que toda boa dádiva é fruto das tuas misericórdias.

Aumenta, Senhor, meu senso de dependência de Ti mesmo, para que eu consiga 

lançar sobre Ti meus anseios e medos, consciente de que Tu és soberano e 

sempre, sempre bom.

Ajuda-me a confiar na tua vontade, a te entregar a vida dos meus filhos e a ter a 

paz de que o Senhor não está alheio a nada do que lhes acontece e que o trabalho 

de os fazer te conhecer é antes teu do que meu.

Que a tua voz ecoe mais forte em meu coração do que qualquer ruído contrário 

à tua vontade. Que não me falte alegria para resplandecer a tua graça através do 

ordinário na vida daqueles que Tu me deste.

Que o precioso sangue de Jesus que me redimiu de todos os pecados, possa ser 

derramado sobre meus filhos para que eles também sejam encontrados entre os 

teus naquele grande dia. Que eu possa dedicar minha vida a isso com alegria, 

certa, pela tua graça, de que não há nada mais importante ou grandioso para ser 

feito com este meu corpo que perece.

Peço-te todas essas coisas, em nome do teu filho amado Jesus, crucificado por 

amor a mim. Amém.

Vitória Moura
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