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Perseverança 

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

Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa 
que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão 
fortemente em nossos pés e nos derrubam; e corramos com perseverança a corrida que Deus 

propôs para nós. 
2 Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a 

padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois; e agora 
está assentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12:1,2 

 

o Não deixe que nada te atrapalhe e te torne vagarosa 

o Decida fazer o que tem que ser feito independente das minhas emoções. 

o As minhas emoções me empurram a satisfazer minhas vontades. 

o A melhor decisão é priorizar o que é mais importante. 

o Dicas sobre tv: 

o Recomendado que crianças com menos de 2 anos não assistam televisão. 

o Tv atrasa o desenvolvimento de linguagem e tem problema de relacionamento. 

o Quanto mais você puder retardar a televisão é melhor. 

o Sempre priorize pela qualidade, use o bom senso. 

o Uma criança atende muito mais brincando com uma bola do que vendo um programa 

educativo que fala sobre bola. 

Momento Mães da Bíblia – Joquebede. 

Exemplo de: Criatividade, coragem e determinação (determinada a salvar a vida do bebê dela). 

Tenha coragem de fazer diferente de outras mães. Família e amigos te desafiarão no que diz 

respeito ao que você esta fazendo. 

Crie seus filhos inspirada por Deus. Peça de Deus orientação assim como Joquebede. 

Soluções para a Falta de TEMPO: 

- Cuidar de casa está tomando muito seu tempo? Segue dicas de limpeza. 

1- Defina um dia que você vai dar um grau num cômodo da casa em 30min. O que não deu pra 

ser feito em 30min, esqueça e deixe para o próximo dia do quarto, por exemplo. 

2- Na sua sala tem algo que TODO DIA você pega da sala e leva pra outro cômodo? Ex: Sapato, 

brinquedo. Defina que a sala terá um lugar para essas coisas, por exemplo um a sapateira.  

-A criança vai estar onde você estiver, coloque uma caixa de brinquedos em cada cômodo da 

casa. 

3- Ao acordar arrume a cama 

4- Cozinha: Pegue caixas de Papelão e etiquete. Ex: Ingredientes para sobremesa, mantimentos 

secos, macarronadas e sopas. 

 

PROFISSÃO MÃE – FILHOS 0 A 3 ANOS 

 



 

5- Banheiro: Enquanto você faz uma hidratação, pegue seu kit limpeza e esfregue o box ou o 

chão. Tenha lenço umedecido pra limpar pequenas sujeiras. 

6- Cesto de lixo: Coloque vários sacos no mesmo lixeiro e use um por vez. 

7- Geladeira: Arrume uma cesta e tente setorizar, tipo itens do café da manhã 

8- Alimentação: Reaproveite o almoço na janta (ex: picadinho no almoço vira escondidinho).  

-Congele alimentos tipo feijão. 

- Faça algo no almoço que já adiante para o seu lanche do GA. 

Para o sono e cansaço, dicas: 

- Converse com seu ginecologista sobre um suplemento vitamínico 

- Viva um dia de cada vez. Tenha um agenda.  

- Não crie expectativas. Defina o que você vai praticar, persista, quando alcançar o seu alvo, 

estabeleça um novo objetivo. 

- Faça exercício físico 

Dicas para Falta de Paciência: 

- Crie na sua casa um ambiente cheio de Deus 

- Não permita que seus sentimentos assumam o controle 

- Seja grata por ter um filho 

- TPM é sua oportunidade mensal de você mostrar que Deus está no controle das suas emoções. 

Dicas para TV/INTERNET 

- Estabeleça horários e tempo cronometrado para usar 

- Whatsapp – tenta visualizar depois de meditar ou desligue o wifi por um tempo. 1Co 6:12 

- Desinstale esses aplicativos por um tempo. 

- Sua criança observa tudo que você faz. Cuidado pra você não ser o referencial de uma pessoa 

que vive no celular. 

 

 

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 
 

      

 


