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Como cumprir Efésio 6:4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Através dessa matéria você está colocando sua vida de mãe sobre o foco da palavra de 

Deus. 

• Toda vez que você é exposta as escrituras você está sendo sempre chamada para: 

o _______ e __________________ 

o _______ e __________________ 

o _______ e __________________ 

• Uma vez que eu entendo isso eu tenho que tomar uma decisão especifica (quando uma 

pessoa consegue me cobrar). 

• Uma decisão vaga não gera mudança de vida. 

 

• Dicas práticas de como você pode tornar o seu dia-dia com o bebê em casa mais 

tranquilo. 

• Devemos desde cedo educar com uma disciplina amorosa. 

• O que você pode esperar de uma rotina estruturada: 

o ________________________________________ 

o ________________________ 

o _________________________________ 

• Estrutura e rotina facilitam para que a mãe se sinta mais segura. 

• Bebês não gostam de uma rotina desestruturada. Bebês preferem rotina. 

 

• Dicas sobre rotina. 

• Rotina pelo ritmo da criança:  

o Precisa assumir o papel de autoridade que Deus te deu sobre a criança - 

Deuteronômio 1:39. 

o Consequências de você seguir o ritmo da criança: 

▪ Provérbios 20:11; 

▪ Provérbios 22:15; 

▪ Provérbios 29:15. 

o 3 motivos para não seguir essa rotina. 

1. Prejudica a rotina marido e mulher; 

2. Prejudica o relacionamento familiar e social; 

3. Não é proativa, não se antecipa ao problema. 

 

• Rotina pelo amor severo. 

o Você precisa tomar muito cuidado com o legalismo, geralmente não leva em conta o 

contexto. 

o Se você seguir nessa rotina permita que o contexto te oriente. 

 

• Como você pode colocar em prática uma rotina estruturada. 

o Dica bibliográfica:  

▪ A encantadora de bebês – Tracy Hogg. (Organiza uma rotina Easy).  

▪ A vida do bebê – Rinaldo Victor de Lamare. 

PROFISSÃO MÃE – FILHOS 0 A 3 ANOS 

 



 

TAREFA PARA CASA 

❖ Manter Roteiro de atividades e contar a história do nascimento de João Batista pelo 

menos três vezes completamente. 

❖ Montar sua rotina 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

      

 


