
 
NOME: .......................................................................................                              Prof.ª RAIZA VERONA 
DATA: 02/06/2019                                                                                                                            AULA 4 
 

Diga não a competição, seu alvo é agradar a Deus 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 É importante refrear nossa natureza competitiva. 

 Competir afeta a maneira que você gasta ou não gasta seu dinheiro (deixando de fazer ou fazendo 

certas coisas). 

 Tenha cuidado quando você comenta a evolução da sua criança, você pode estar entristecendo o 

coração de outra mãe. 

Provérbios 23:16; Provérbios 10:10-11; Mateus 12:36. 

 Se Deus te fez mãe é porque você é capaz de cumprir sua missão de ser mãe. Não ouça a voz do 

inimigo dizendo o contrário. 

 Quem se compara é tolo – 2 Coríntios 10:12. 

 Tudo foi determinado por Deus - Salmos 139:13-14;  

 Cada criança tem seu tempo - Salmos 139:16; 

 Pergunta: Nossa! A sua criança ainda não dorme a noite toda? A minha já dorme!... 

 Resposta: Fico feliz que sua criança durma a noite toda, mas tenho certeza que Deus já escolheu o 

melhor dia para que minha criança durma a noite toda. 

 Uma mudança precisa acontecer em você, você precisa quebrar o hábito de competir e comparar. 

 Quando outras mães tentarem comparar tente ensinar pra ela o que você aprendeu para que esse 

hábito seja quebrado. 

 Frase para falar para mães que ainda não aprenderam o que você aprendeu: Você é uma ótima 

mãe, esta fazendo um bom trabalho, continue firme. 

 Competir com outras mães gera três problemas em nós: 

o Desencadeia a inveja – Salmos 73:21-22; 

o Nos mantém em estado constante de inquietação com nós mesmas; 

o Transforma nossos relacionamentos. 

 Mães precisam de outras mães, elas entendem o cansaço e dilema das outras. 

 Como criar o hábito de não competir: 

o Investir no seu relacionamento com Deus.  

o Concentre-se no que você tem e não no que você não tem; 

o Investir em boas amizades. 

 Quando você tem conhecimento e sabe o que Deus quer de você como mãe fica mais fácil ser uma 

mãe de sucesso. 

 5 peneiras da amizade: 

o Ela ama ao Senhor? 

o Decidiu obedecer a Deus? 

o Valoriza a família? 

o Respeita o marido dela? 

o Sabe a importância de ser uma mãe da maneira que Deus quer? 

 Lema da nossa vida: Salmos 16:3. 

 TAREFA DA SEMANA: Fazer uma lista com no mínimo 20 motivos que você tem para ser grata 

(Seja específica nos seus agradecimentos). 

 

PROFISSÃO MÃE – FILHOS 0 A 3 ANOS 

 

AVALIAÇÃO 
Orientações gerais para todas as matérias 

- 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 
Orientações específicas para esta matéria 

Atividades da semana: 3,0  
Visual da história confeccionado: 1,0  
Teste: 6,0 
 


