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COMO DEUS VÊ AS MÃES 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) COMO DEUS VÊ AS MÃES  

 
Deus me vê como aquela que irá _______________, ______________, dar _____________, aquela que 
mostrará o _________________ que a minha criança deve andar. 
 
Nesses versículos que mencionam a palavra MÃE, atente para a ação praticada por ela: 

 

Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua MÃE DIZ. NTLH 

Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ENSINO de sua MÃE. NVI 

Por isso, jovem, ouça e obedeça aos conselhos de seu pai; nunca deixe de lado, o que APRENDEU com sua 

MÃE. VIVA  

Provérbios 1:8 

 

Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua MÃE ENSINOU. NTLH 

Jovem, obedeça sempre a seu pai; nunca deixe de seguir os CONSELHOS de sua MÃE. Meu filho, obedeça aos 

mandamentos de seu pai e não abandone o ENSINO de sua MÃE.  

Provérbios 6:20 

 

Estes são os sábios ditados do Rei Lemuel, lições importantes que sua MÃE lhe ensinou QUANDO ELE AINDA 

ERA UM GAROTO. Provérbios 31:1 VIVA  

 

2) A MISSÃO DE CADA MÃE 

  

A mãe conseguir cumprir sua missão tem muito haver com seu coração. 

 

Deus quer que eu, _______________________ consiga cumprir ________________ missão! Ele dá todas as 

__________________ e ___________________, de forma bem  __________ e  ___________________. 

 

Como _______, devo _________Deuteronômio 6.4-9.  

 

4 Escute, povo de Israel! O SENHOR, e somente o SENHOR, é o nosso Deus. 

 

5 Você deve amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. 

 

6-7 E deve meditar sempre nestes mandamentos que hoje estou ordenando –os. Que todas estas palavras 

estejam em seu coração. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje.  

Você deve ensinar aos seus filhos. Ensine-as com persistência a seus filhos. E não deixem de ensinar.   É preciso 

que você converse sobre estas leis quando estiver em casa. Converse sobre elas quando estiver sentado em 

casa, quando estiver andando por algum caminho.  Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitar, 

na hora de dormir e logo ao despertar, quando se levantar! 

 

8-9 Amarrem essas leis nos braços. Amarre estes mandamentos nos dedos, como constante lembrete, fixe todos 

eles na sua testa.  Amarrem essas leis na testa, para não as esquecerem; bem como nos batentes das portas da 

sua casa! Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. 

 

Diante de todas essas instruções, responda: 

O QUE EU PRECISO PARA CUMPRIR A MISSÃO DE DEUS PARA MIM NESSE PERÍODO DA MINHA VIDA? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

PROFISSÃO MÃE – FILHOS 0 A 3 ANOS 

 



QUEM EU DEVO ENSINAR? __________________________________________________________ 
 

O QUE EU DEVO ENSINAR? __________________________________________________________ 
  

COMO EU DEVO ENSINAR? __________________________________________________________ 
 

QUANDO EU DEVO ENSINAR? ________________________________________________________ 
 

ONDE EU DEVO ENSINAR? ___________________________________________________________ 
 

3) SIM, MAS COMO?  

 

Mãe, nunca é ________ demais para ___________a ensinar, diligentemente, a ___________ de Deus para os 

seus filhos. 

 

Espiritualmente falando, _____________ significa ____________, com frequência a Palavra de Deus a fim de 

tentar ________________ e __________________ inculcar as Escrituras na ____________ para que penetrem 

no ________________da sua criança. 

 

Eu, _________________ como uma mãe que ___________ minha missão e ___________ o poder que Deus 

colocou em minhas mãos, __________ ensinar cuidadosa e persistentemente a Palavra de Deus para 

_______________________. 

 

Fale, ____________ sobre as coisas de Deus com sua criança.  

 

A sua criança ________________ de você para que possa __________, para que tenha ____, para que tenha a 

__________________de _______________o nosso Deus o quanto antes! 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

Tarefa para próxima aula: 
 

• Fazer uma pequena lista do que mais te atrapalha para cumprir a missão de Deus para você como 

mãe. Precisa entregar, não precisa colocar o nome. 

• Fazer o roteiro de atividades pelo menos 3 (três) vezes completos durante a semana. (Compõe 

nota final) 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.   
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de 
uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.     - Média para aprovação no SENIB: 6,0 
Avaliação: ATIVIDADES DA SEMANA (3,0)  + VISUAL DA HISTÓRIA CONFECCIONADO (1,0) + TESTE (6,0) – TOTAL: 10,0 

 

      


