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Nota Introdutória 

Esta é uma sequência da revista “Para nós, mulheres”. A vida da mulher, em especial a que tem filhos 

emidade escolar, parece um carrossel, girando em várias rotinas durante o ano. Férias do início do ano, 

carnaval, volta às aulas, Páscoa, Dias das mães, Dia dos namorados, férias de novo, volta às 

aulas...Feriados prolongados, festas.Para cada ocasião, reflexões, incentivos e dicas de organização. 

Esses artigos foram escritos para serem lidos nas ocasiões, quer dizer, com espaço de um bom tempo 

entre eles. Convém serem lidos nas épocas para as quais foram destinadas, como indica o índice. 

 

 

 

01. Início do ano: recarregar baterias 

Isso é feito quando você se liga a Deus por meio da Sua Palavra. Da mesma forma que a gente põe o 

celular para carregar à noite. 

• A energia da mulher para ser bem-sucedida e realizada vem de Deus. 

• O Espírito Santo édescrito como:“(...) a sobre-excelente grandeza do Seu poder que opera em 

nós, os que cremos” (Ef 1.19). 

• Paulo disseem Filipenses 3.1: “Nunca me canso de dizer-lhes isto e é bom para vocês ouvir muitas 

vezes a mesma coisa”. 

Ao nascer, o ar entra nos pulmões e a gente começa a respirar e continua respirando do mesmo modo 

até o último suspiro.Aprendemos a andar e continuamos andando do mesmo modo até que fiquemos 

velhos. 

Assim, o esquema de andar com Deus e manter a comunhão com Ele é o mesmo dia a dia.  

• Para estarmos conectadas a Deus é preciso que não haja nada interrompendo o fluxo da vida em 

nós. 

• E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É sério!Ler Is 59.2: “Vossas iniquidades fazem 

separação ente vós e vosso Deus para que vos não ouça”. 

• Antigamente, apenas um grãozinho de areia, fazia toda a engrenagem do relógio parar.  

• Assim, oEspírito Santo não sai de quem foi salvo, nascido de Deus, feito filhos de Deus (Jo 1;12, 

3.5; Ef 1.13); 

• Mas fica inoperante, como um computador desligado da tomada ainda mantém todo seupotencial. 

• Pode não ser nada sério aos olhos dos homens, mas “Deus não vê como vê o homem: Deus vê o 

coração”(1Sm 16.7). 

a) “A boca fala do que está cheio o coração”(Mt 12.34-36); 

b) Escute suas palavras! 

c) Se não somos fingidas, nossas palavras refletem a atitudedo nosso coração. 

d) “Por tuas palavras será justificado, por tuas palavras serás condenado”. 

• As coisas com Deus são a cada dia... 

• “O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje (...)” / “Tome cada dia a sua cruz e siga-me (...)”(Lc 9.13). 

• É como quando a gente entra na faculdade, arranja um emprego ou casa!  

• Precisa reafirmar o compromisso a cada dia. 



Restauramos a comunhão com Deus falando a verdade que há em nosso íntimo, confessando o erro. 

• “(...) e o sangue de Jesus purifica de todo pecado”(1Jo 1.7 e 9). Copiar, decorar, viver. 

Férias pode ser um tempo de estar a sós com Deus, afinar o ouvido para tirar “o pó detrás dos móveis”. 

• Mas precisamos nos programar. Estabelecer um tempo para estar a sós com Deus. 

• Convém orar: “Senhor estabelece o Teu horário de falar comigo, e que eu Te obedeça”. 

Lendo as Escrituras, buscando a Deus de todo o coração, Ele vai mostrar áreas nasquais quer trabalhar 

em sua vida. Comece pelo óbvio: o que tem causado problemas em sua casa, em sua vida?  

Comece apresentando ao Senhor essa dificuldade:  

• “Senhor preciso chegar na hora... preciso parar de reclamar...preciso ...isso... aquilo... e mais isso!”; 

• “Só o Senhor pode me consertar, tirar o coração de pedra (duro, rebelde, teimoso, incorrigível)”; 

• “Só o Senhor pode me dar o que eu preciso..., mas não tenho por natureza”. Faça sua lista! 

o “Clama a Mim, e te responderei, te ensinarei coisas grandes e firmes que não sabes”(Jr 

33.3). 

Durante muitos anos, mas muitos mesmos, fiquei me alegrando com um certo texto: 

• Deus que...”me ensina o que é útil e te guia no caminho em que deves andar”(Is 48.17); 

• Não fosse uma realidade, não teria vivido minha vida do jeito que vivi: sempre me superando, 

achando um jeito de ser “virtuosa” (organizada, prática, eficaz).  

• Mas tendo de compartilhar esse texto em que a pessoa precisavavivenciar isso rápido,Deus me 

sublinhou a parte inicial do texto, em que Ele Se apresenta: 

a) Assim diz o Senhor, não qualquer pessoa, mas o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro; 

b) Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus(assim 

tem sido Deus para você?Senhor, Redentor, Santo, Eu sou...teu Deus); 

c) Esse é “que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar”. 

Vamos considerar cada uma dessasfacetas pelas quais Deus Se apresenta: 

1. O Senhor: Soberano do Universo, o Criador, a Quem é devida a obediência; 

2. Teu Redentor: fala do preço pago para ter você de volta à comunhão com Ele; 

3. O Santo de Israel: que requer a santificação de seus filhos/ separação do pecado; “Sede santos, 

porque Eu sou santo”(1Pe 1.15-16); 

4. Eu sou o Senhor(YHWH): remete à revelação a Moisés, na sarça ardente, Ex 2; 

a) Deus que busca intimidade/ relacionamento de amorcom você. 

b) Remete a Jesus que usou esta mesma forma verbal exclusiva de Deus. 

c) Eu sou... eterno, sempre o mesmo, a cada “hoje”, tudo que você precisa. 

O teu Deus: a quem você adora, serve. Quem ocupa o primeiro lugar em sua vida. 

Por mais que a gente saiba, cada dia, cada momento carecemos de Jesus para que Ele nos faça ser a 

pessoa que Ele planejou ao nos criar, a pessoa que glorifica Seu nome a cada instante.  

 

 

 



02. Fevereiro:tempo de planejarparacomeçar bem 

Sem as obrigações de horários, idas e vindas com as crianças na escola, sobra tempo, para se 

organizar.  

• Por queno tempo do carnaval? Porque você tem 5 dias para ler este artigo. 

• Porque as coisas no Brasil começam a funcionar só depois do carnaval (volta à rotina depois das 

férias, depois das festas... Ai! Coragem!). 

• Em geral, a gente “pega no tranco” e só começa “a tomar pé” em meados de março. 

• Compartilhamos reflexões para recomeçar as atividades com planejamento organizado. 

Primeiro: uma palavra de consolo, não importa a fasepela qual esteja passando. 

Queridas, através dos anos, muitosaliás, Deus permitiu que inúmeras 

esposaspassassempormeucaminho e pude compartilharcomelas: 

a) todaaminhaperplexidade quanto ao casamento; 

b) o trajeto do operar de Deus pelo Espírito em mim; 

c) olhandoparatráspercebo,comonunca antes,agraça deDeus (1Co 12.9)operando nos “espinhos” do 

cotidiano econstatoque“SóJesusSatisfaz!”(título de um livro). 

 

• Quando saímos da igreja, ainda vestidas de noivas, mas já casadas,imaginamosuma vida de 

felicidade na qual seremos princesas, como naquele momento.  

a) Um príncipe garboso e gentil, valente e amoroso, cuidará de nós, cuidaráde tudo. 

b) Assim, entregamos nossa vida e depois nosso corpo àquele homem, meumarido. 

• Então, uma a uma, como bolhas de sabão (pluf... pluf...pluf...), nossas expectativasvão se 

desvanecendo. Sobra a realidade. Tentamos explicar, fantasiar, mas a tal continualá:enorme, 

inabalável,insensível.Choramingamos,reclamamos,procuramos“dar um jeito”, resistimos! 

• Lutamos, racionalizamos, oramos... Lá está ela:arealidadenãosemoldaanós. 

• Se não formos avisadas, sábias, logo, logo a realidade nos derrotará, esmagará e nos tornaremos 

apenas “fantasmas” daquela jovem noiva sorridente, de olhos brilhantes; 

• Se não agirmos com sabedoria, vamos permitir que nossas vidas, bem como a do marido e 

filhos,fiquemestragadas, se nãodestruídas; 

• E, o que poderia ser o céu,torna-se verdadeiroinferno.Que fazer? 

• Ultimamente, uma frase que coloquei na porta da geladeiratem ajudado muito: “Nada altera o fato. 

Sua atitude faz a diferença!” 

• Quais são os fatos que têmmachucado você? O que tem sido tão pesado?  

• Vá escrevendo numa folha de papel. “Jogue” no papel tudo o que 

aborrece,irritaouentristecevocê(tenha o cuidado deo guardar em lugar que ninguém teráacesso, só 

você); 

• Depois, dobre a folhae coloque sob a Palavra, escrevendooSl 10.13-14: 

• “Tu o viste, porque atentas para otrabalhoeenfado(édo que você está cheia...) para otomares na tua 

mão; a ti o desamparado se entrega; tu és o amparo do órfão”. 

• Faça isso agora mesmo, antes de continua a ler este folheto! Faça mesmo (a não ser que seja 

absolutamente impossível). O que tem a perder, além de algum tempo?Se não tentar, nunca verá 

comofunciona. 

• Bem, tendo colocadotudo no papel,diga ao Senhor, até em voz alta, se estiver só, se quiser e se 

puder:“O Senhor sabe... e se importa.Está em Tuas mãos”.  

• Louvado seja Deus, pois está escrito:“Agindo Eu quem impedirá?”(Is 43.13). 



Segundo: planejamento 

• Tendo deixado tudo (mas deixe mesmo) com Deus, quem poderá cuidar melhor?  

• Vá fazer o que precisa ser feito:“O que tendes de fazer,faze-o depressa” (Jo 13.27) 

• Numa situação sem saída aparente, encurralados entre montes, deserto, inimigos e o mar, ao sair do 

Egito, Moisés e o povo clamaram ao Senhor e a resposta foi:  

a) “Por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche...” 

b) “Etu, levanta a vara, estende a mão sobre o mar...”(Êx 14.15). 

c) Sob a orientação da Palavra de Deus o mar se abrirá, haverá uma pesca maravilhosa, Lc 5.5. 

Agora, arregace as mangas e vamos “marchar” (faça seu planejamento por escrito). Pensecomo fazer 

para que a sua vida entre na seguinte rotina: 

1. Jantar pronto. 

• Cozinhe algo rápido e gostoso (ou descongele, ou compre pronto). Menus para a semana 

ajudam bem; 

• Arrume a mesa(como para visita de improviso); 

• Deus nos fez criativas: nada de embalagens à mesa! 

2. Crianças sob controle. 

• Banho tomado, dar ojantar e colocarum vídeo (ouse possível, colocar na cama ou deixar um 

pouquinho comalguém confiável, só um pouquinho, na hora em que o marido costuma chegar, à 

noite). Se não der hoje, comece a programarcomo surpreender seu marido quando ele chegar do 

serviço,qualquer dia, o quanto antes; 

• Ele não vai acreditar que, ao chegar em casa, cansado do trabalho, vai poder jantar sossegado! 

3. Importante: dar uma arrumada geral no visual da casa:desordem é deprimente. 

• Havendo tempo, cozinhe algo quedeixe a casa cheirandogostoso:chá com cravo e canela,um 

café,um bolo,sopa com salsão, feijão bem temperado etc. Nada como chegar numa casa que 

cheira bem, que cheira a comida gostosa. 

Terceiro: organização  

• Deixando a casa com jeito delar, ajeitando o “grosso”, o quefará bem a todos,inclusive, e 

principalmente, à você mesma; 

• Mas, por causa disso, não espere elogios, nem que seu marido “vire” outra pessoa(com o tempo, 

quem sabe?); 

• Parta para o “ataque” em segundo nível:  

• Organizarumlugar para cada coisa, cada coisa em seu lugar (ver no adendo:dicasde organização 

da casa). 

 

Dicaspara dar umpontapé inicial: 

3.1 Junte os iguais num mesmo lugar (se tiverem mente, leva só uns minutos) 

a) Ex: Roupa suja: de molho, no tanque, em baldes separados; material escolar:separado por filho, 

em caixa com nome de cada um. 

b) Coisas espalhadas: no devido lugar ou no “lixão”. Na hora do desespero, vale quase tudo, 

inclusive arranjar uma caixa grande ou latão de lixo e dizer ao pessoal: “Tudo o que deixarem 

esparramado, vão procurar no lixão ou guardem onde quiserem encontrar, quando precisarem”.  

3.2 Tire do meio tudo o que não é de uso imediato 



a) Junte tudo! Os iguais, em caixas de papelão. Empilhe em um canto, cubra com toalha bonita ou 

ponha debaixo da cama (sei lá, dê um jeito de “tirar do meio” toda a desordem!); 

b) Como medida de urgência, pode juntar tudo em uma caixa grande; 

c) Depois, com calma, irá organizar tudo direitinho, mas... Looogo! Uma coisa por dia, em ordem de 

prioridades. 

d) OBS: caixas de sorvete são ótimas para guardar miudezas. Em uma só prateleira pode-se ter 

tudo: comprimidos, coisas de costura, de escritório, pilhas, contas pagas e a pagar, 

correspondência, etc. Lembre-se de colocar etiquetas identificadoras. 

3.3 Desapego é a ordem desta fase.  

a) Livre-se de tudo o que não usa ou que entulha sua casa; 

b) Doe ou jogue fora. 

 

4. Ajeite seu visual.  

• Ponha uma blusa limpa,penteie os cabelos, passe batom, coloque perfumee brincos (não vivo 

sem brincos).Dê um sorriso para você mesma diante do espelho!Ah! Pense em como se 

arrumar a longo prazo (trato no cabelo, unhas, sobrancelhas, banho de beleza, etc.). 

• Deus está cuidando do seu caso, lembra? Mesmo que demore, vai dar certo. 

• “Agindo Eu, quem impedirá”(Is 43.13).Copie, deixe à vista, marque o texto na Bíblia. 

• Quando vieremmaus pensamentos, declare a Palavra, agradeça. 

• Certa senhora, cheia de problemas, costumava dizer: “Se tenho de passar por isso,por que com 

rugas?” 

• Nosso corpo é templo do Espírito Santoe somos filhas do Rei, princesas! 

• Temos de nos cuidar: no íntimo e no exterior 

 

5. Acima de tudo, faça cada coisa com a mente fixa em Deus, Is 26.3: “Tu conservarás em perfeita 

paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti”. 

• Fixe sua mente na pessoa de Deus, na Palavra de Deus; 

• Situações costumam ser complicadas; as pessoas, também; 

• Temos a Palavra comoguia: basta buscar, calar-se para ouvir Deus e seguir a orientação que 

Ele nos der; 

• Enfim, mais animada: Deus está cuidando do seu caso, lembra? Sob a orientação da Palavra 

receberá de Deus a sabedoria. 

“O Senhor é a minha força e o meuescudo; nele confiou o meu coração, e fui socorrido; pelo que o meu 

coração salta de prazer, e com meu cântico(com a sua boca) O louvarei”(Sl 28.7) 

 

Adendo:Dicas para organizar sua vida, sua casa.  

 

Parte 1: Geral 

Levantar mais cedo, deitar mais cedo... em vez de ficar vendoTV?Em caso de insônia: providenciar 

chá,exercícios relaxantese/ouMaracugina, valeriana etc., ouvir hinos antigos. 

1. Devocionalpara começarbem o dia. Ex: ler um salmo, marcar “o Senhor é...”; 

2. Reservar um tempo paraestabelecer metasecumprirhorários. Organizar-se parece perda de 

tempo, mas no fim a gente ganha em eficácia e calma. 



3. Aprendera ser flexível quanto a imprevistos: remanejar a agenda de Aa Z (li num livro)sem sair 

dalinha programada, sem se exasperar,mas manter-se na linha das 

prioridades.Descartardistrações. 

4. Estabelecer e observarprioridades: que nada faça você perder o foco(o diabo vai fazer de tudo para 

distrair você e fazê-la perder tempo). 

• Deus → Você: no íntimo,e você no físico (cuidar de si); 

• Marido + filhos + casa:comida, ordem, limpeza; 

• Pessoas: oração com amigas, visita de misericórdia,trabalho voluntário. “Não” às conversas 

inúteis ao telefone, TV sem fim, fofocas, etc; 

• Edificaçãooupreparar-se para ministério:cursos, palestras, vídeos, etc; 

• Participar da programação da igreja local. 

5. Incluir um momento só seu: programa favorito, aprender algo, deitar no escuro, ouvir uma 

pregação,uns hinos, daruma volta, sentar no parque (ex: pode sentar para saborear um café num 

barzinho no caminho; saindo do serviço, antes de começar o dia em casa; parar para olhar uma 

vitrine. Ache seus pontos de fuga viáveis. 

 

Parte 2: Comida 

Menu básico, semanal, ajuda bem. 

• Arroz, feijão, carne moída refogadasempre pronto, congelados (potes de margarina, ok!). 

a) Dia de feira:(limpar geladeira) “abafar”verduras; 

b) Dia da mistura: refogar legumes, fritarvárias carnes (suja/limpaa cozinha uma vez só). 

OBS: Fiz isso durante muitos anos, antes do dia da faxineira, certas épocas, até à noite,pois tenhovitrô 

em cima do fogão. Mas me adiantava muito e valeu a pena!Só deixei de ver TV! 

Verlink “Dicas”. 

Pensa que nos restaurantes fazem tudo na hora?  

• Programarmistura para a semana de acordo com sua realidade; 

• Reservar tempo para limpar a cozinha e deixar tudo ok, diariamente! 

 

Parte 3: Ordem é ponto de honra 

Depende apenas de ter a mente focada. 

1. Pia em ordem, sempre; 

2. Camas arrumadas assim que levantar; 

3. Lixofora cada dia; 

4. Roupas penduradas(cabide atrás da porta do banheiro e quartoajudam bem); 

5. Sapatos sob a cama, em passadeiras, em caixas (atrás os que não usa muito, à frente, juntos, aos 

pares).Tapetinhos para os sapatos, junto à entrada, podem fazer ordem delimitando a bagunça; 

6. Juntar os iguais: gavetas, prateleiras, caixas, bandejinhas, potes de vidro, etc. As crianças juntam 

suas coisas antes de dormir.Dar geral na casa, antes de deitar; 

7. Ordem começa na cabeça. Programe-se para pôr no lugar na hora. A distância entre a ordem e o 

caos é de alguns minutos e uma mente disciplinada (ou não). 

 

 



 

Parte 4: Sobre limpeza 

Ir limpando à medida em que vive seu dia.Por exemplo: 

• Escovando os dentes: lava a pia; ao tomar banho:passa pano no banheiro;  

• Ao deitar: jogaCândidano vaso do banheiro,na pia da cozinha (1 vez na semana)  

• Quando todos saírem, varrer e tirar pó “onde a sogra vê” (pormuitos anos fiz isso antes de ir dormir; 

• Programar faxinas/faxineira na medida do possível; 

• Duas boasarrumações, a fundo, por ano: Páscoa e Natal. 

 

Parte 5: Roupas 

• Lavar a roupa do dia,no dia. Põe de molho à noite, na máquina, enquanto faz o café. Põe no varal 

de manhã, tira à tardinha; 

• Passar o mínimo, só o essencial; 

• Dicas esperta:deixando de molho à noite, cedo põe na máquina sem sabão e só enxágua; 

• Pulado a fase “enxaguar”, a roupa não fica tão amassada. Mudadireto para “centrifugar” e regula a 

saída da água para não “mastigar” a roupa. Ah!pondo a saída da água no tanque,aproveita a água 

para lavaros tapetinhos, o chão,etc. 

• Dá uma boa chacoalhada e estende bem esticadinha no varal; 

• Parece que demora,mas ganha-se tempo e dinheiro não passando a roupa, e vai direto do varal 

para o guarda-roupa. 

• Tira do varal à tardinha,já dobra e guarda: a roupa está sempre em ordem. 

• Dia de passar(só o imprescindível):juntar e lavar a roupa cedo, passa à noite (não centrifugar muito 

para estarboa para passarà noite). 

Ver mais detalhes no link “Dicas -Para a casa” 

Ah! Caso lhe pareça muita coisa de uma só vez, trace um plano de atacar uma coisa por vez, 

começando peloque considera o pior, mas não desista! 

Comece com a devocional diária: um Salmo por dia e louve o Senhor pelo que Ele éou faz! 

• Escreva, ponha na geladeira 

• No link BUSCA digitar “o Senhor é...” 

Esclarecendo:este artigo foi postado no site uma semana antes do carnaval, até o carnaval há uma 

semana.Ataque uma área por dia, enquanto os filhos estão na escola! 

• Se trabalhar fora, veja apenas um programa de TV que prefira 

• Edepois ataque firme na arrumação, um pouco por vez 

*Fazer ordem também é trazer Deus para a situação, e você se sentirá realizada ao perceber que, aos 

poucos, vai tomando as rédeas da situação, em vez de ser engolfada e engolida por ela.  

 

 

 

 



03. Volta às aulas 

Começa tudo de novo... Correria, compra de material, gastos extras...  

Volta às aulas: haja capacidade de adaptação!!! 

Sempre é tempo de se organizar, dar repassada geral nos armários, no material, nos horários, na 

agenda e nas prioridades.O calendário anual de uma dona de casa com filhos pequenosfavorece esta 

prática,para não dizer que nos obriga a entrar nessa...É tempo de ir junto com os filhos, ensinando-os a 

serem organizados, especialmente se forem adolescentes. 

• Educa-se mais pelas atitudes, pelo exemplo,do quepelo muito falar; 

• Filhos têm a capacidade de “desligar” o cérebro quando os pais ficam falando, falandosempre a 

mesma ladainha(ver “como lidar com eles”no site www.perolaspreciosas.com.br). 

Aqui vão umas dicas: 

1. Verificar o que presta,o que não presta, o que falta, fazer listinha. 

2. Eliminaro supérfluoouestragadoou deixar ficar apenas três supérfluos. 

a. Pensar bem antes de comprare já separar oque vai dar/doarantes de comprar um novo. 

3. Providenciar o necessáriomais um, de reserva.  

OBS: Bom projeto familiar é fazer um cartaz onde todos anotam seus horários, faz perceber seu papel 

na família. Ver que todos precisam se adaptar aos horários uns dos outros e gera colaboração. 

Obediência não é coisa de criança, todos precisam observar regras e horários. Pessoas desregradas 

são entrave na vida dos outros e da sociedade em geral. Por exemplo, acidentes de trânsito evidenciam 

como a falha de um afeta, estraga a vida de outros. 

Horários fixados em lugar especialfacilitama vida: 

• Fazer os filhos olharem na programação evita ficar falando mil vezes. 

• Desenvolvesenso de responsabilidade. 

Colocar despertador 15 minutosantes desair, de almoçar,de tomar banho...Os filhos condicionamo toque 

do alarme ao ter de fazer as coisas e a mãe não tem de ficar falando, mandando... se exasperando. 

Ajuda a se programarem.Mesmo que aparentemente não funcione, aos poucos,ficagravado no 

inconsciente. 

Converse com seu filho: quer ser tratado com adulto? Aja como adultoresponsável. Ou vai ser um 

daqueles que nunca cresce, quevai morrer “bebezão”, um peso para quem está em volta. 

Aproveite e ponha os horários do seu dia no papel, organizando as suas tarefastambém.Educa-se mais 

pelo exemplo do que pelo muito falar.  

Vermais artigos no link “Dicas”. 

 

04. Maio: Dia das Mães - Como começou 

Soubeque o Dia das Mães surgiu nos Estados Unidos.Uma filha saudosa de sua mãe falecida, em certa 

data especial para elas, começou a homenagear todas as mães do lugar onde ela trabalhava (ou da 

igreja?)dando-lhes uma camélia, flor preferida da mãe dela. 

No Brasil, o Dia das Mães começou a ser comemorado lá pelos anosde1948/49. Lembro da primeira 

homenagem feita na escola.Todos no auditório, apresentação de uma peça mais alguns versos e 



cânticos. Todas as mães receberam uma camélia para colocar na lapela, ou no vestido (usava-se flor 

como broche). Depois, foi a vez de lojas e prestadoras de serviço, mais tarde, juntaram-se as 

empresasaté queo comércio descobriu nessa data um filão de ouro, e o processo foi invertido, em vez de 

gastarem dinheiro, que os filhos homenageassem suas próprias mães,comprando presentes para elas. 

 

Reflexões realistas 

Antes, todos os dias era dia de respeitar e honrar pai e mãe, obedecidos com um simples olhar, pedindo 

a bênção antes de dormir(pelo menos), cumprimentando os avós e beijando a mão quando vinham em 

visita. Era um tempo de respeito aos mais velhos, de respeito à instituição da família. 

A igreja que frequento até hoje faz festinha no dia das mães.Era um deleite enquanto as crianças eram 

pequenas,tão lindinhas,aqueles olhinhos brilhando, tanta espontaneidade! Com o passar do tempo, 

talvez após umas oito ou dez festinhas, comecei a perceber nota comum a todas as 

homenagens,“vestiam” nas mães um padrão de comportamento ideal.  

Espera lá! Estou sendo homenageada ou estão me colocando em“camisa de força”? Uma coisa é a 

gente ser por ser mesmo, outra coisa é ser obrigada a corresponder a certas expectativas impostas... 

Todos na igreja concordavam que mãe que se preza tem de ser assim mesmo, senãoestá abaixo do 

padrão aceitável e precisa melhorar.Comecei a não ir mais às tais festinhas, mesmo porque meus filhos, 

já crescidos, também delas não mais participavam. Mas, fiquei pensado... (meu problema é que sou um 

ser pensante,rs!): 

Penso, e isso pode se tornar um grande problema, muitas vezes. 

• Gente, mãe é uma pessoa, uma mulher, não apenasa mãe. 

• A melhor homenagem é reconhecer e agradar a pessoa que ela é.A pessoa por trás do papel que 

assumiu, e desempenha do jeito dela. 

• Não pelo fato de estar enquadrada num certo protótipo de comportamento imposto por certo grupo, 

ou pela sociedade em geral. 

• Lembro da frase de um famoso poeta: “Ser mãe é sofrer num paraíso”. 

• O que?Então, ser mãe é ser masoquista, pessoa que tem prazer no sofrimento? É ser uma 

aberração psicológica? Fora com essa ideia! Além do mais, foi escrita por um homem.Era a 

expressão de um mundo machista, impondo um padrão aceitável de mãe: sofra tudo pelos filhos, e 

nem ouse reclamar. 

• Que é isso? Tudo bem se for uma escolha pessoal, expressão do amor mais desinteressado que 

existe, depois do amor de Deus. Mas, o comportamento, a abnegação precisa vir do íntimo de cada 

uma e não por um padrão imposto pelo grupo.Eu sou mãe, tenho de...  

• Reconhecimento também precisa vir de cada filho para sua mãe, e não determinado pela data,pelo 

calendário comercial.Alguém dizia: “Por favor, não levem flores ao meu túmulo, prefiro recebê-

las em vida”. 

• Reconhecimento, carinho, uma palavra amiga não custa nada, e vale muito!  

• Outra situação,foi a de um filho falando à mãe que lhe perguntava se tudo o que fizera por ele não 

fora demonstração de amor, ao que o filho disse: “Mas a senhora se realizou fazendo o que fez”. 

Aqui, amigas, uma grande lição.Se fizer algo pelos seus esperando reconhecimento, gratidão, ou seja, lá 

o que for, não faça! Em qualquer situação a motivação do nosso agirdeve ser agradar a Deus, e estar 

bem com nossa consciência. Tudo o que vier, além disso, é lucro. E se não vier nada, pelo menos não 

haverá frustração,o que já será um grande alívio. 



Às vezes as pessoas ficam chocadas quando se fala a realidade dos fatos, pois a sociedade impõe um 

certo padrão de idealismo, doura a pílula para ser engolida com mais aceitação, e envergonha se 

reclamar seus direitos,uma forma nada sutil de opressão. 

Algumas ocasiões, em minha vida, tenho dado voz ao que muitos pensaram (ou nem ousaram pensar 

que sentiram) e não tiveram coragem de expressar.Para muitas tem sido alívio ver que alguém ousou 

falar a verdade, mesmo que fique na dela, apenas dê um sorriso enigmático, e se omita. Ou, com um 

sorriso amarelo, diga:“não,imagine!” 

Bem, no site há outras mensagens, mais alentadoras, sobre o que Deus tem para nós, apenas uma 

mulher que se tornou mãe,a você, minha homenagem sincera. 

• De fato, Deus Se importa, Deus cuida da mulher. 

• Afinal, somos a“cereja”no bolo da Criação! 

• Somos filhas de Deus, somos princesas, filhas do Rei! 

• Não deixemos que papéis impostos nos façam esquecer quem somos.  

• Estamos de passagem, tudo aqui é transitório: momentos felizes, tristezas...  

• Só a presença de Deus no coração é para agorae para sempre! 

Se cuidados ou angústias pesam no coração por causa de algum filho, lembre-se: 

• “Irá a Minha presença contigo e Eu te darei descanso”(Ex 33.14). 

• Do que mais alguém precisa, mesmo que seja uma mãe? 

 

05. Graça para as mães 

Queridas,dias especiais costumam trazer muitas recordações a quem já está na melhor idade.Pensando 

no que poderia ser dito que servisse a mães de todas as idades, fuilembrandodas diversas fases de 

minha vida como mãeeum texto vivenciado em todas elas se destacou:“Minha graça te basta”(2Co 12.9). 

Tive meus doisfilhos um em seguida do outro. Ao fazer dois anos de casadajá tinha os dois, havia muita 

dificuldade financeira, e meu marido precisava trabalhar das 7 da manhãàs 19:30h. Eu ficava sozinha 

com os dois, todos os dias o dia todo para cuidar detudo.Casa, comida, roupa, feiraecrianças...cuidados 

físicos, atenção, disciplina, médicos e vacinas. 

Olhando para trás, posso perceber a graça do Senhor presenteacada momento dando um transcorrer 

suave em todas as atividades. Não havia estresse, gritos nem insistências, tudo era feitonuma boa. 

Vendo as dificuldadesdas outras mães, hoje, algumas com problema para tudo,pensocomo aguentam? 

Deus, na Sua misericórdia, providenciou graça, pois não havia ninguém para me ajudar em nada, 

masuma senhora muito simples, dona Melânia, a cada domingo me dizia “estou orando pela 

senhora”.Eeu agradecia.Só agora, olhando para trás, posso avaliar a bênção que ela foi em minha vida, 

pois sem a graça do Senhor, não teria conseguido fazer o que fizcom alegria e pazno coração, 

mantendo tudo em ordem e em dia.  

Quando entraram para a escola, fui trabalhar fora. Fiz concurso. Havia um setor tão pertode casa que 

podia vir dar almoço para elese fazer feira.Deuscolocou no meu caminhooutra filha dEle, dona 

Almerinda, que me ajudava e orava por mim, aliás,até hoje, nas raras vezes quenos falamos, pois se 

mudou para bem longe, ela fala“estou orando pela senhora”.Lembrando aquele tempo de dupla 

jornada,8h trabalhando fora; sair às 5h para passar no supermercado e chegar em casa para começar o 

dia. Fazer comida, repassar o dia com ascrianças, ajudar nos trabalhos escolares, quando tinhae deixar 



tudo em ordem, como se eu não trabalhasse fora. Posso perceber a graça do Senhor suprindo, 

agilizando, renovando forças para que a Sua filha pudesse estar sempre em ordem, alegree em paz. 

Em duas ocasiões, meu caçula teve dois acidentes feios.A graça do Senhor supriualém dos recursos 

materiais, o ânimo, a cura. Passou conosco pela adversidade,e passou. 

Já adolescentes, meus filhos foramestudar fora!E pude perceber a graça do Senhor cuidando 

dedetalhes, providenciando uma igreja amigável que recebeu meu filho muito bem, onde ele 

encontrouboas amizades, e até hoje mantém contato com um desses amigos, que se mudou para São 

Paulo.  

A graça do Senhordeu livramentoa ele,e sossego ao meu coração.Assim,pude passar os anos que ele 

esteve foraalegre e em paz, por entregar meus cuidados ao Senhor.  

Depois, o outro filho foi estudar fora, a graça do Senhor continuou operando.  

Filhos adultos... um pedaço de mim, andando de barba, pela rua.As decisões deles nem sempre batem 

com o que faríamos. E a graça de Deus dá cara e coragem para continuarmos. Orando e mantendo a 

conversa sem recriminar, sem criticar, sem dizer: “Devia...” 

E agora?Os doiscasados,cuidando de suas vidas. Que posso fazer?Apenas orar e clamar! “Clamarei ao 

Deus Altíssimo, Deus que por mim tudo executa”(Salmo 57.2). 

Relacionamentos não são estáticos!Como mães, apenas mulheres humanas e imperfeitas,apesar de 

fazermos tudo o que podemos, o melhor que sabemos,ainda assimtemosnossas falhas, erramos, nem 

tudo acaba sendo como esperamos ou sonhamos.E temos de aprenderalidar com aquela sensação de 

que se tivesse feito isso ou aquilo,ouquem sabe teria sido melhor se... 

E a graça do Senhor se faz real mostrando que Jesus levou sobre si todas as minhas culpas, calando as 

acusações que às vezes ficam girando na cabeça da gente, qual disco rachado.  

Filhos adultos são capazes de dizer coisas muito duras de se ouvir. Quando ressentimento tenta 

brotar,assoprando em meu ouvido,você não merece ser tratada desse jeito, a graça do Senhor se faz 

presenteconsolando, curando as feridas, renovando o ânimo, a paz, a alegria no coração.  

Toda minha vida de cristã busquei ao Senhor para conhecê-lo. Ter prazer em ler em Sua Palavra e 

meditar nela.Falar de Jesus para os outros e estudar Sua Palavra com eles.Interessanteéquesó percebi 

a obra da graça permeando todo o meu viverquando reviaminha vida.Por isso, queridas, busquem ao 

Senhor de todo seu coração,deleitem-senoSenhoracadadia, conheçamoSenhorlendo um salmo por dia 

e colorindo de amarelo “oSenhoré”. 

Junto com o Senhor, a Sua graça irá permear todo o seu viver. Dificuldades existem, são reais, são 

naturais. Jesus deixou avisado:  

• “No mundo tereis aflições, tende bom ânimo,Eu venci o mundo”. Se estivermos com Ele, Ele 

conduzirá em vitória através das circunstâncias mais adversas. 

• “Minha graçatebasta”. LouvadosejaoSenhorpois, defato,assimé! 

 

 

 

 



06. Cuidado não é ansiedade 

Mulher tem cuidado com a casa, com os filhos, com o marido, com sua aparência, com o dinheiro (?), e 

mais o que?  

1. Coloque seus cuidados em ordem de suas prioridades: 

a) Veja se os seus cuidados como mãe“batem” com as prioridadesdo reino de Deus; 

b) Pode ser que você, como mãe, esteja sendo superprotetora (é fácil acontecer); 

c) Sejamquaisforem,aproprie-se daPalavra de Deus para você: “Multiplicando-se dentro em mim os 

meus cuidados, as Tuas consolações recrearam a minha alma”(Sl 94.19). 

2. Nossos cuidados, muitas vezes se transformam em ansiedade e frustração, quando nãopodemos 

interferir (dar palpites ouquerer que façam o quenós queremos),em uma porção de coisas, 

especialmente se os filhos já são crescidos. 

a) A Palavraéuma bênção: “Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mimtudo executa”(Sl 

57.2); 

b) Então podemos orar: “Pai, Tu sabes... Tu conhecesestasituação, etodas a implicações 

dela,opera...(nesta situação) o que perante Ti é agradável” (Hb 13.21). 

3. Há muitas coisas que estão além de nossas possibilidades humanas:  

a) Tocar o coração, levar ao arrependimento, consolar, mostrar a saída de alguma situação difícil, 

etc. 

b) Aindaé a Palavraque dá a solução e nos conforta:Is 64.4  

c) “Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu 

umDeus além de ti, que opera (quetrabalha) a favor daquele que por Ele espera”. 

d) Temos a Palavra. Podemos crer e descontar a Palavra como cheques, apresentando-a em 

oração: Está escrito... E Deus diz: “eu velo sobre a Minha Palavra para a cumprir” (Jr 1.12). 

Também está escrito: “anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz 

da Sua palavra”(Sl 103.20). 

Quando oramos a Palavra, em voz alta, crendo,damos voz à Palavra de Deuse os anjos a cumprem. 

Acionamos o agir sobrenatural de Deus que dá ordem aos Seusanjos quecumpram a Sua 

Palavra.Lembrando que anjos são “todos... espíritos ministradores, enviados para servir em benefício 

dos que herdarão a salvação”(Hb 1.14). 

 

07. Quem cuida das mães? 

Mulher cuida de tudo e de todos. E quem cuida das mães? Fato é que, como cristãs, vivemos para Deus. 

O padrão de nosso comportamento está na Palavra:“E, tudo quantofizerdes, fazei-o de todo o coração, 

como ao Senhor, e não aos homens” (Cl 3.23). Esse era o moto da nossa união feminina (quando 

houve). 

1. Mãe, agora é com você, mulher que deu filhos à luz. 

• “Deus ousa, ao confiar Suas criaturas a simples mortais”. 

• Foi o que pensei quando me vi com meu filho recém-nascido, ao chegar da maternidade.  

• Havia um misto de ternura, responsabilidade e temor:“Um ser tão frágil a mim confiado...”  

• Nem sempre fiz o melhor, nem sempre fiz o certo. Mas... 

• Fiz o melhor que pude, com todas as informações que possuía e outras, que fui atrás para obter.  



• “Os dias são longos(e as noites, quando choramou estão doentes?), mas os anos voam!” 

Esqueci quem me disse, mas nunca esqueci estas palavras. 

 

2. Logo, um pedaço de nós anda por aí de barba na caraou comformas de mulher. Pensam saber tudo, 

têm resposta para tudo. Adultos, vão viver a vida deles. É assim mesmo. 

• E nós, mulheres que os deram à luz? Continuamos... a velar por eles, em oração. 

• Falando sobre maternidade, uma moça sem filhos achou exagero quando eu disse:“Por uns 

quinze ou vinteanos, esqueça sua agenda. Viverá em função da agenda deles. E por toda a 

vida, rasgue do seu dicionário a palavra“sossego”.  Quem é mãe, sabe como é... 

3. A grande questão é:como viver tal realidade com alegria?  

• Só pela graça de Deus,2Co 12.9. 

• Deus sabe como uma mãe se sente. 

• “Pode a mulher se esquecer do filho...? Mas ainda que esta se esquecesse, Eu não...” (Is 49.15). 

• Ainda que pai e mãe desamparem, Deus não (Sl 27.10). 

• Muitas vezes, como mães,não podemos contar com ninguém, a não ser Deus. Os maridos 

fazem a parte deles, do jeito de cada um. Mas, todas as mães já ouviram, em ocasiões de 

problemas:“O teu filho...” E como doeu! E como nos sentimos só!Não fosse Deus... Na verdade, 

ninguém entende bem as mães, a não ser outra mãe, e Deus. Por isso, há textos preciosos para 

as mães: 

• “A minha graça te basta”, é a resposta de Deus para um espinho na carne, 2Co 12.9; 

• Lembremos da coroa de espinhos de Jesus.Quantos pensamentos passam pela cabeça das 

mães, que ferem como espinhos, e não adianta falar, pois ninguém entende. 

• Então, clamemos ao Senhor: “Lança teu cuidado ao Senhor, e Ele te susterá” (Sl 55.22).Certa 

vez esse verso foi tão especial para mim: “Obrigado Deus, pois o Senhor sabe que não é 

ansiedade, é cuidado: nada posso, mas o Senhor me sustém”. 

o Sustém, através de noites mal dormidas, da rotina de fraldas e mamadeiras, das vacinas sem 

fim(eles ficam enjoadinhos: sentem-se mal!). 

o Sustém, na fase das papinhas: “Tem que comer, não quer comer ...”Na fase dos dentinhos, 

de engatinhar e aprender a andar.Na fase de tirar as fraldas. E por todas as doenças da 

primeira infância.  

o Sustém, na ida à escolinha, quando o coração fica partido, de deixá-lo lá; quando precisamos 

arranjarmil e uma novidades para as festinhas...E a gente sorri, tira fotos! Querendo perpetuar 

o que se vai com o tempo. 

o Sustém, mais tarde, já crescidinhos, através de todas as lições de casa, reuniões de pais, 

dos trabalhos escolares, alémda jornada dupla, atender marido, a igreja. 

o Sustém, através da fase conturbada da adolescência! 

o Sustém, na fase tensa de escolha da faculdade,do vestibular, da independência recém 

conquistada. 

o Sustém, de cara bonita quando fico “vendo filme” na TV(mas de coração na mão) até que 

voltem. 

o Sustém, calada quando, quase morta de preocupação, os vejo chegar numa boa, ao terem 

mudado os planos, e não avisaram nada. 

o Sustém, meu coração grato por terem voltado, e chegado bem. 

o Sustém, palavras brandas, quando a vontade do eu é falar um monte! 

o Sustém, o ânimo ao ver onde vai dar, e não posso falar nada, pois não adiante e só 

complica. 

o Sustém, quando estou no fim de minhas forças, e ainda precisa...Há tanto que fazer! 



o Sustém, quando ouço palavras que fazem meu coração desfalecer.Filho adulto fala cada 

coisa dura de se ouvir! Mas só se darão conta quando for a vez deles. 

o Sustém, através de todos os conflitos entre o ser apenas uma mulher, e alcançaro padrão 

esperado. 

o Sustém, quando todos se vão, e a casa fica vazia. 

o Sustém, aconchegadas, como em comprido casaco de peles, aquecendo-nos ocoração, e 

mantendo o brilho no olhar, como diz apalavra do salmista: “Circunda-me da Tua 

benevolência como de um escudo”(Sl 5.12). 

Enfim, queridas, a Bíblia diz: “Ele conhece nossa estrutura, lembra-se que somos pó”(Sl 103.14). E 

temos a promessa: “Até à velhice eu serei o mesmo, e ainda até às cãs eu vos trarei; eu o fiz, e eu vos 

levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei”(Is 46.4).Louvado seja Deus! Louvado seja Deus, Fiel através 

dos anos.Fiel a nós, apenas mulheres que deram à luz, filhos.Louvado seja Deus, que cuida das mães e 

não as desampara nunca! 

 

08. Filhos crescidos 

1. Filhos pequenos dão trabalho, mas só trabalho.A gente sabe o que fazerpois,de modo geral,as 

diretrizes básicas estão traçadas: alimentar, agasalhar,cuidar da saúdeehigiene. Mais tarde, é 

escola, boas maneiras, aprendera fazer as coisas por si mesmo. 

2. Depois, vem aquela fase de transição,a adolescência, mas eles ainda estão debaixo dasnossas 

“asas”. O inesquecível título do capítulo “Filhos precisam de Pais”,mostra bem a situação nessa fase: 

Filhos adolescentes, pais em crescimento.Filhos adolescentes dão nó na cabeça dos pais.Tudo 

mudou tão rápido que os valores recebidos não servem mais. São como roupa fora de moda, se 

usar, fica ridículo. Ao verfilmesdos anos 60-70, penso: “Que coisa! Pensar que eu me vesti assim...” 

Era assima moda naquela época. 

2.1 Filhos adolescentes nos obrigam a rever valores, passar a limpo experiências boas e más, 

eaproveitamos para jogar forao que ficou velho, como aquele dinheiro antigo,achado em 

bolsosde roupaguardada há anos, que pode ter feito tanta falta na época, mas que agora não 

valenada.Pertencemos àgeraçãoque mais rapidamente teve que se adaptar, mais vezes 

seguidas,tantas e tão rápidas foram as mudanças havidas nas últimas décadas. 

2.2 Temos que adaptar valores àlinguagem deles: precisam de conversa franca e 

séria.Estabelecer diálogo sadio é muito difícil, por isso, fica-se falando... falando... falando...Só 

cansa, não resolve nada! 

2.3 Filhos adolescentes querem ser tratados com respeito à sua individualidade, que estão 

tentando definir e firmar, como o filhote que se esforça para sair da casca do ovo.  

• Precisam de ajuda, sem perceberem que estão sendo ajudados. É o momento de mudar 

de tática,mudar de abordagem, e aías coisas começam a se complicar, pois mudar é difícil.  

• Estamos acostumadas a falar o que é certo e o quetem de serfeito, pronto!“Hora de tomar 

banho!”, “Vá fazer lição!”, “Escovou os dentes?” Não percebemoscomo ficamos 

chatas,verdadeiras “generalas mandonas”, intolerantes, intragáveis. 

• Enão percebemos como essa atitude os afasta de nós, justamente na época em que 

precisam tanto de nós. Quanto mais certas estamos, mais eles odeiam... E mais a mãe 

fica frustrada, sentida,fica pensado, orando...Senteestar perdendo o controle da situação, 

mas não sabe o que fazer. 



3. É hora de mudar! Mas é difícil mudar, não queremos mudar, não sabemos como mudar! Aí, entra 

Deus e Sua Palavra. 

3.1 Precisamos ir ao Senhor, nos humilhar, confessar como nos sentimos, entregar a Deus a 

situação. Está escrito: “Buscar-me-eis e me achareis quando Me buscardes de todo o vosso 

coração”.Na realidade, sempre estamos precisando saber a resposta para a alguma situação 

“de agora” ... 

• Então buscar ao Senhor e resposta na Palavra, se tornam uma constantepor toda a vidae, 

também,clamar por sabedoria, mas precisa pedir com fé, Tg 1 – Tg 3.17. E, então, entendo 

porque “filhos adolescentes, pais em crescimento”: 

• Somos levadas a nos rever como pessoas e achar respostas em Deus que abrange toda 

nossa personalidade.Afinal, o que é sabedoria?Eu me perguntava. Então eu li:é pura, 

pacífica, indulgente, tratável,cheia de misericórdia(não crítica) e bons frutos, imparcial, sem 

fingimento.Deus(só Deus) pode nos fazer agir desse modo (ver adendo no final). 

3.2 A língua é um problema sério.É um “fogo consumidor”!Com ela bendizemos a Deus e Pai, e 

com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. “De uma mesma boca 

procede bênção e maldição... não convém que isso se faça assim”(Tg 3.6-9-10). 

• Fruto: lembra o resultado do atuar do Espírito: “amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, 

fidelidade (fé), mansidão, domínio próprio (Gl 5.24). 

• Para produzir Seu fruto em nós, é preciso o Espírito não estar entristecido: “Longe de vós 

toda amargura, cólera, ira”(Ef 4.30-32). 

• Gritaria, não só aquele escândalo que se faz quando brigamos com eles, mas aqueles 

pensamentos viciosos que não param de girar na mente quando nossos direitos são violados, 

ou nossas necessidades básicas são sendo atendidas.É a síndrome do disco rachado, dá 

lugar ao diabo.Blasfêmia é pensar que Deus não está nem aí...e a gente tem de fazer alguma 

coisa!Sl 10.13 (ARC): copie e deixe na geladeira!Você pensa que, se não agir bem, ficará 

isentada responsabilidade e do castigo?Ou você pensa que nuncairá agir mal?Mãe costuma 

pensar, sim!Antes sedemisericordiosas, não críticas, ácidas, irônicas, mordazes, 

sarcásticas... sede benignas, doces, suaves, brandas, como água fresca em dia quente,é 

vivernão só“espetando” a toda hora, qual porco espinho!Sede perdoadoras... não super-

ressentidas, se ofendidasà toa, fazendochantagem emocionalpara manipular os filhos à sua 

vontade.Fruto é algo que vem da raiz,brota sutil esilenciosamente, sem fazer alarde. Sua 

qualidade depende de onde está arraigado. Oremos para que o Senhoropere tal frutoem 

nós! 

3.3 Andar no Espíritovem a seguir. É não buscar vanglórias, a glória vã do mundo. 

• Andar no Espírito é não buscar reconhecimento que faz jogar na caratudo o que se fez/faz 

pelo filho. Andar no Espírito é não se irritar por não ser reconhecida(mas que dói, dói!). Aí, 

podemos contar a Deus a verdade “sobre nossos sentimentos”,“e o sangue de Jesus purifica 

de todo pecado” (1Jo 1.7). OEspírito cura nossas feridase continuamosrestauradas,pois só 

Jesus nos satisfaz completamente. 

• Andar no Espírito é não invejarquando os filhos vêm admirandooutras pessoas (que às 

vezes detestamos), valorizando uma coisinha de nada que amigos lhes fizeram,dando 

ouvidosa estranhose não a nós!Pois é, amadas, carecemos de Jesus para produzir em nós 

os bons frutos da sabedoria: “sem Mim, nada podeis fazer”(Jo 15.5). 

• Andar no Espírito é nãoirritar. Observe o que irrita nossos filhos e procurar não fazer mais. 

Por que só eles têm a obrigação de parar de fazer o que nos irrita? Por que só eles têm de 

melhorar suas atitudes, e nós não? Por que só eles têm de fazer o que é certo, obedecer à 

Palavra,e nós não?  



• Essa duplicidade de valores e incoerência é que afasta os adolescentes dos pais e da 

Palavra!Mas não para por aí, não! 

• Um belo dia, eles se formam, arranjam emprego, e, donos de seu nariz,tomam suas próprias 

decisões. Agora, é a vida deles, é a vez deles fazerem suas experiências. D-I-F-Í-C-I-Lé o 

momento de tomarem decisões das quais arcarão com as consequências.E se tornar 

espectadora é a piorposiçãoque aguarda uma mãe no fim da vida, mas é a única que vai 

funcionar, se amamos nossos filhos e queremos que fiquem por perto. Podemos sugerir, dar 

uns palpites (que eles vão odiar), mas, às vezes, é preciso falar por responsabilidade diante 

de Deus!Aliás, nesse sentido, o que foi feito,está feito. Agora a decisão é deles. 

• O que consola é que, na Bíblia, pessoas especiais diante de Deustiveram filhos que não 

agiram corretamente de acordo com a Palavra, como foram ensinados. 

a) Sansão, cujo pai buscou ao Senhor para saber como criá-lo (Jz 13);  

b) Salomão, filho de Davi, cujo pecado motivou a divisão do reino de Israel; 

c) Os filhos de Samuel foram causa de Israel querer um rei antes da hora.  

• Eu conversava com uma senhora, mãe de cinco filhos adultos, casados, e com muitos netos 

e ela dizia: “Depois de um certo tempo, a nós, mulheres e mães, só nos compete orar!”  

 

 

Adendo:  

A sabedoria é: 

• Pura,não está contaminada pelo pecado; 

• Pacífica, não fica brigando, falando demais, enchendo a paciência.Falar não resolve! “Busca a paz 

e empenha-se por alcançá-la”(Sl 34.14 e 1Pe 3.11); 

• Moderada.  Adolescentes detestam o exagero nas mães(eles podem ser exagerados). Temos que 

nos vigiar para não exagerarmos no cuidado, na vigilância, nas exigências, na superproteção;  

• Tratável. Muitas, muitíssimas vezes, sabendo estar “cobertas de razão”, nos tornamos ríspidas, 

intratáveis, estúpidas,na medida em que a situação vai ficando mais séria e eles mais precisam nos 

ouvir e obedecer. Comoprecisamos respirar fundo e sermos polidas, tratáveis! 

• Cheia de misericórdia. É ooposto de completamente crítica a tudo que eles inventam. Também, eles 

inventam cada uma! A gente só falta morrer sufocada de susto, misto de culpa eraiva: “Como é 

possível, um filho que eu criei, vir a agirassim! Pode não ser coisa grave, mas é uma afronta ao que 

nós, mães, valorizamos! 

o Bons frutos: a Bíblia diz: “por seus frutos os conhecereis”(Mt 7.20). 

o Quer se conhecer? Escute suas palavras! “A boca fala do que está cheio o coração”(Mt12.34). 

• Sem parcialidade:“Hoje sim, amanhã,não!”ou“Eu posso, ele pode, você,não! 

o Ser imparcial refere-se a dois pesos e duas medidas, “abominação ao Senhor” (Pv 20.10). 

Adolescentes abominam (e Deus também). Chamam as mães de “injustas” (e estamos sendo, 

mesmo! Mas não reconhecemos, nem pedimos perdão).  

o Precisamos cuidar e vigiar para traçar linha de conduta e permanecer firmes nela, sem ficar 

mudando (hoje pode. Amanhã, não pode!). Nessa situação de “pode, não pode”, é melhor dizer: 

“vou pensar”, “vou me informar melhor”, “vou orar” ... E vá mesmo! Definida a resposta, aos pés do 

Senhor, com frieza, sem parcialidade, é necessário permanecer firme na posição tomada (se 

pode, pode; se não pode, não pode). E fim de papo, não se fala mais nisso. Se ficar emburrado, 

dois trabalhos: emburrar e desemburrar. 



• Coerente:incoerência, éoutra característica queadolescentes abominam: “Ela pode, e eu não...”; 

“Fala uma coisa, e faz outra!”. De certa forma, é situação difícil também para os filhos. Começam a 

perceberque sua “santa” mãe é apenas uma pessoa, como qualquer outra.  

o Começam a ver os defeitos que antes não viam, e dos quais não nos apercebemos.As vezes não 

nos perdoam por isso.  

o Gostariam que fôssemos perfeitas, como pensavam antes. É grande desilusãoe eles não sabem 

como lidar com isso, gerando conflito inconsciente: 

a) sentem raiva por não sermos perfeitas; 

b) se sentem culpados por terem raiva. 

b) Sem hipocrisia: adolescentes estão de olho em como você lida com pessoas e situações. Se você 

mente, eles também podem (aliás, cristão mente?). Adolescentes detestam fingimentos, maseles 

podemfingir aotentar nos enganar (fazendo aquelas caras de tontos).Exemplos: A mãe fazer “só 

poreducação”(tambémé ser fingida), dar desculpas esfarrapadas, mandar dizer: “Estou no banho”.Na 

realidade, adolescentes esperam que sejamos de fato, verdadeiras mães cristãs. Se, 

alertadas,buscarmos ao Senhor de todo o coração,Ele o fará em nós. 

 

09. Junho: Onde foi a namorada?  

Vocêparece namorada? Minha avó dizia que a gente é tratada como se veste. É uma forma de dizer 

quesomos tratadas como nos apresentamos. 

Lembre como era ser namorada...Onde foi pararaquela moça? Vá buscá-la, pois estáescondida em 

algum canto de seu íntimo, querendo ser resgatada, muitas vezes, sem saber como! 

1. É fato que casamentoconsiste em mudança drástica na vida de uma mulher. O homem muda 

de casa, a mulher muda de vida!  

• Hoje em dia, a mulher (preparada para ser tudo, menos esposa), se vê em apuros quando se 

casa.E o diabo aproveita disso, assoprando em seu ouvido o complexo de Amélia,que ela 

aprendeu a abominar.Contraele se volta com todas as suas forças,exigindo respeito, seus 

direitos, não sei mais quantas coisas, esquecendo que essas coisas se conquistam pelo porte.  

• Não se pode mudar a realidade, nós é que temos denos moldar a ela.O que você detesta em sua 

realidade? O que detesta em seu marido? 

2. Não adiantareclamar, brigar, lamentar-se, fazer chantagem emocional. Isso só piora tudo.Sei bem 

o que digo, pois ninguém está isenta de fases de rebeldia!O jeito é irmos a Jesus, olhar só para Ele 

e, como Hagar, nos sujeitarmos a cumprir a orientação da Palavrade Deus,por mais dura que seja, 

contando com a ajuda “dAquele que me vê”(Gn 16.13).Ele me compreende, me defende, me ajuda. 

Ah!“O cabresto só dói noque se debate contra ele”. 

3. Ninguém pode nos ajudar, a não ser Deus. Por mais doído que seja, é preciso desviar os olhos do 

problema e fixá-los em Deus, em Jesus. Às vezes, situações que se delongam parecem ocupar todo 

nosso interior, de modo a não sobrar espaço para mais nada. Faz-nos ficar como Hagar, à beira do 

deserto,com perspectiva de morte à nossa frente, ao querer fugir de situações terríveis de opressão 

e injustiça. A única coisa que fez Hagar voltar e fazer a coisa certa foi ter olhado para Jesus (“não 

olhei eu também para Aquele que me vê?”Gn 16.13). 

4. A presença de Jesustornou Hagarconsciente de ser vista, aceita e amada por Deus. Naquela 

situação, do jeito que ela é, comtodosos erros cometidos, ea faz levantar os olhos. Ea fazenxugar as 

lágrimas. Ea fazlevantar-se evoltar para enfrentar o problema, em vez de fugir. É dessa atitude que 



precisamos, queridas. Atitude sópossível quando “vermos” Jesus ao ler a Bíblia, através daquela 

Palavra especial que Ele dará ao nosso coração. 

5. Geralmente, a reconciliação requervoltar e humilhar-se(o queninguém quer fazer). Porém foi o 

que Jesus disse que Hagar deveria fazer, e ela fez (Gn16.9). Verpromessas: Gn 16.10-12. No 

entanto, após essa dura orientação, Jesus deu a Hagarpromessas que a fortaleceram. 

6. “A mulher sábia edifica sua casa, e a tola derruba-a com suas mãos” (Pv 14.1).Aqui, se vê dois tipos 

de mulher. Em qual dessas descrições você se enquadra? 

a) Sábia:teme ao Senhor, Pv 1.7.“A sabedoria do alto é (...) pura, pacífica, moderada, tratável, 

cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia” (Tg 3. 17). É edificante, 

construtiva, animadora; é virtuosa (Pv 31), tem espírito manso e tranquilo, 1Pe 3. 4. Como ser 

assim, se o marido só maltrata, espezinha, agride, ofende, ignora, abusa, etc? Queridas,só pela 

Graça de Deus, que não nos tenta acima de nossas forças,1Co 10.13;Rm 8.29.Quefaz com que 

tal marido seja meio de formar o caráter de Cristo em nós. Que nos faz firmes para vencer o mal 

com o bem,Tg4.6;Rm 12.21. 

b) Tola ou insensata: Pv14.7;21.20; 27.3; 28.26.Não possui lábios de conhecimento, 

devoratesouro/azeitede suaprópriacasa,Suairaépesada. Confianoseuprópriocoração, isto é:Ela é 

destrutiva (acaba com a pessoas, com o ânimo, com a alegria, com os recursos do casal). 

7. E a “namorada- princesa”? Tornou-se arainha (mandona), mãe (sabe-tudo)e bruxa (desmazelada)? 

Foi assim com você?Acontece com muitas mulheres. Dê um“Xô!”bem grande nessa 

personagem.Não é esse o plano de Deus para você. 

 

10. Tempo de aquecer o relacionamento 

Reconciliação, retorno, restituição, renovaçãosó acontece quando a gente cai em si (Lc 15). Ao se 

perceber o que defato se tem, quando se poderia ter algo muito melhor, é preciso coragem para se 

levantar e fazer o caminho de volta. 

• A Bíblia diz que se ganha o marido sem palavras, pelo porte(1Pe 3.1). É o momento de agir; 

• Masfalara Deus que se arrepende e precisa dEle para agir do modo como precisa; 

• Todo esse processo não é feito num passe de mágica. Há um tempo para essa “volta”; 

• Urge cair em si e decidir voltar, começando a dar os primeiros passos para que isso aconteça. 

• Mesmo que tudo esteja indo bem (a grosso modo), sempre há áreas ou pequenas coisas que 

precisam ser restauradas em nosso casamento.Um pequeno caracol, ignorado, pode vir a se tornar 

uma grande praga que destrói um lindo jardim. 

• Passo a vocês um legado que recebi:orar (viver)cada dia. “Quem pode entender os próprios 

erros? Expurga-me Tu dos que me são ocultos.Também da soberba livra teu servo, e ficarei livre de 

grande transgressão. Que as palavras de minha bocae o meditar de meu coração sejam agradáveis 

perante TI, ó Senhor”(Sl 19.12-14). 

 

Dicas práticas para começar : 

 

1. Tudo começa na mente. Como estão seus pensamentos? Ler e copiar Fp 4.8 e Sl 19.14. Proponha-

se a tirara desordem de sua vidae de sua casa; 



2. Dê um ar renovadona casaapenas com alguns panos de prato novos, lençóis limpos, um vaso de 

flores, no banheiro as toalhas que se guardam para as visitas; 

3. Ver“Dicas” para casa e rotina doméstica, no link“Mulheres”; 

4. Leia(imprima, copieversículos) de artigos que atendam sua necessidade, no link “Mulheres”; 

5. Procurefazer o que agrada, evite fazer o que desagrada seu marido(mas, para isso, precisa que 

Jesus cure suas feridas, a fim de que possa perdoar, Hb 4.9). E que o sangue de Jesus purifique sua 

consciência de obras mortas para poder servir ao Senhor; 

6. Transforme cada irritação em oração. Proclame a vitória da cruz em seu íntimo e naquela 

situação; 

7. Dê um trato no seu visual: banho demorado,corte de cabelo(que sabe lhe cair bem),limpeza de 

pele e máscaras caseiras,tire as sobrancelhas, passe creme no corpo todo, ponha aquela roupa e 

perfume que guarda para ocasiões especiais (esta é uma delas). Faz você se sentirbem e renovada 

consigomesma. 

 

Se puder, faça um “ataque surpresa” ao seu marido! Arrume a casa (apenas uns toques fazem toda a 

diferença: um abajur aceso, toalhas limpas no banheiro, lençóis limpos na cama, uma colcha de festa 

etc), deixe as crianças fora de cena, a casa cheirando comida gostosa... E você arrumadinha, sem 

exagero!Camiseta e calça jeans limpas, banho recém tomado, batom e perfume leves, brincos...  

Mas aja como se nada tivesse acontecido. Pense que essa pode vir a ser sua rotina para esperar o 

marido cada noite. Assim asmeninas eram ensinadas antigamente. Faz o marido sentir que valeu a 

penaosacrifício de trabalhar para trazer o sustento para casa. Ao ser valorizado, ele começa a valorizar 

você. Seja discreta. Aja com naturalidade e não espere que ele repare em nada, nem que a elogie.Caso 

ele diga alguma coisa, apenas dê uma sorrisoe breve resposta do tipo: “Para agradar você”. 

No entanto, que seja um ponta pé inicial de uma atitude que se tornará costumeira. Caso tenha 

dificuldade, vá atacando uma área por vez,sem exagero,para não assustar e nem intimidarseu marido. E 

dê boas-vindas à volta da antiga namorada. Ele vai perceber a diferença ese lembrarque você ainda é 

aquelacom quem ele se casou, com a vantagem de estar mais amadurecida psicologicamente. 

Ultimamente aprendi outra coisa... Não adianta querer mostrar, demonstrar que tem razão. Ao ler o 

texto: “Em sua ordem, tudo porei diante dos seus olhos”(Sl 50.21), entendi que toda nossa vida, cena por 

cena,está gravada e um dia a veremos diante de Deus. Somos responsáveis apenas por nossas atitudes 

e delas daremos contas(Rm 14.12). Ah! vamos ver o “videoteipe” da nossa vida na presença de 

Deus!Então, escrevi para mim: “Sorria! Você está sendo filmado!”E quando surge uma questão, não 

“esquento”, digo ao meu marido: “Graças a Deus está gravado. No “tira-teima” vamosver...”.Deus, como 

somos abençoadas! 

 

11. Planejando feriados e férias 

 

Tempo de férias! Um pouco antes, veja se podem ir à algum acampamento.  

• Já deixe as roupas “no jeito”. 

• Por etiquetas com nome nos travesseiros, cobertores, japonas e bonés  

• Eu colocava as roupas em sacos plásticos bem justinho e levavam uma sacola para roupa usada. 

Orientava queroupas sujas de terra, lama, era para entrar no chuveiro com a roupa e dar uma 

ensaboada, torcer e estender para deixar secar; sódepois guardar.  

 



1. Acima de tudo programe e sejafirmequanto aoseu tempo com Deus.Osfilhosprecisam aprender a 

respeitá-lo. Exemplo vale mais do que mil palavras. 

• Torne o tempo com a Palavra atraente, fazendo devocional com as crianças, usando a 

ocasiãopara conversar com seus filhos sobre as coisas de Deus e as coisas comuns da vida. 

• Crianças precisam de tempo para serem ouvidase expressarem suas opiniões sem pressa.  

2. Saber queoutras mulheres se empenham por serem organizadas,nos motivaa arrumar nossa casa. 

• Agenda da casaporRoselyArchela: www.roarchela.com; 

• www.xôbagunça.com.br; 

• Organização (rotinas diárias)planejamento, inclusive financeiro,dicasereceitas. Não é 

propaganda, apenas compartilho informação que pode ser útil. 

3. Aproveite as férias para planejar sua volta à rotina. 

4. Combine rodízio com outras mãesconfiáveis para ficar com as crianças (ex: tarde do filme com 

pipoca). 

5. Especialmente em condomínios, vejam a possibilidade de contratar recreadoresparadar folga geral 

às mães, pelo menos uma tarde por semana. 

6. Planejem passeios à tarde para deixar a criançada cansada e irem para a cama cedo. Deixe pronto 

lanches leves e saudáveis para dar ar de férias. Nada de comer fora! 

 

Enfim,tempo de fériasé tempo de começar a formar hábitos de divisão de trabalho mesmo com crianças 

pequenas.  

1. Mãe, tudo começa com você! Educar começa com autoexame, planejamento e autodeterminação. 

2. Comece com coisas bem simples e básicas. 

3. Leve o tempo que for, sem o estresse do cumprir horários,comece a dizer: “Cada umarrumasua 

cama”(não exija perfeição,só veja que dão uma“esticada” do jeito deles); 

4. Cada umpõe sua louça na pia(personalize a loucinha de cada um). Primeiro passo para, depois,cada 

umlavar suaprópria loucinha oudeixe tachinho com água e detergente para pôr pratos limpos com 

papel. Coloque potes com água e detergenteparatalheres facas, garfos e colheres; 

5. Ah!Deixe à mão apenas umapeça de cada por criança. Pode personalizar; 

6. Cadaumestende sua toalha de banho (deixar varal ao alcance deles, por exemplo, os varais de 

apartamento, que abre e fecham); 

7. Cada um leva/cuidade suas coisas e as guarda, para não ter de ficar procurando; 

8. Ahmãe!Arrumecaixas ou prateleiras para cada filho, com seus nomes. 

Lema geral: umlugar para cada coisa e cada coisa em seu devido lugar. Verá como a ordem física 

diminui o estresse geral da família. Serresponsávelpor sicom eficiência,é tarefada mãe ensinar aos 

filhos(mesmo que dê umpouco de trabalho, compensa a longo prazo).O importante é sua atitude. 

Instruir numa boa, sem recriminar, mas fazer com que façame explicar que se fizer rápido e bem feito, 

sobra mais tempo para se divertir. 

Oproblema com as férias éque, sem ter o que fazer, sem nadaprogramado,enfadados e, sem 

foco,sobratempo para artes e manhas, para implicarem uns com os outros. Dessa forma,o que deveria 

servir para descanso, torna-semotivo de maisestresse.Férias bem planejadas sãoboas férias! 

 



Planejando os feriados ou a rotina dos fins de semana  

 

• Alguns feriados prolongados têm acampamentos. 

• Deixe comidas e lanches prontos, para comer frio ou só esquentar (ex: macarrão com salsicha e 

ovos cozidos, tortas, bolos, creminhos, gelatinas). 

• Planeje passeios (ver no Google). 

• Arrume os uniformes e material escolar na sexta-feira à noiteou na véspera do feriado (lembrete na 

geladeira, se precisar). 

 

1. Deixe a mesa do café posta.  

• Cada um levanta, arruma sua cama,esquenta seu leite,come, lava sua loucinha (sem fazer 

barulho não acordar os outros).  

• Orienta para ler um livro, fazer uma pintura. 

• Se ligar a TV, que seja bem baixinho. 

2. Bom já avisar onde vão passear. Há muitos lugares interessantes e grátis (ver no Google)  

3. Antes de sair, é tempo de devocional, sem pressa. Já deixe a comida prontasó para esquentar. Se 

quiser, pode levar uns sanduíches e suco. Evite gastar dinheiro comprando coisas na rua.  

4. Enfim, deitar mais cedo é uma boa para voltar dos feriadosrenovados. 

 

 

12. Setembro: “Febre” da Primavera 

Toda primavera me ataca uma “febre” delimpeza.Dias ensolarados clamam por boafaxina geral depois 

do inverno.Falando em faxina, as Escrituras mostramo papel da mulher no plano de Deus.Convém 

buscar esses textos e considerá-los sob a direção do Espírito, mas a vida cristã nãoé só reflexão.Vamos 

à parte prática, à função básica de toda mulher, que écuidar da casa e, nesse aspecto, organização 

e disciplina são qualidades indispensáveis para o bom andamento da casa. 

1. Organização: é inteligente a mulher se organizar para ter tudo feito, em ordem,a tempo, como Deus 

determinou que seja, sem “se matar” de trabalhar. 

• O tempo que se“perde” pensando oque fazer e como fazeré, na realidade, tempo que se ganha 

em eficácia e até em mesmo agilizar o tempo. 

• Entendi isso ao ler: “seis dias farás todo o seu trabalho” (Êx 20). Como é possível? 

• Precisa haver:foco – estabelecer prioridades – trabalhar duro – sem distrações. 

• No sábado, desliga as turbinas, edescansa! 

• Considera a Palavra, confere com sua vida, curte a família(tira a esposa do fogão). 

• “(...) sábado, não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas!”(Êx 35.3). Precisava fazer a 

comida de vésperae comer tudo em temperatura ambiente. 

2. Disciplina: é a determinação de realizar o que se propôs no planejamento, sem neuras. 

• Observar esses dois itens traz sensação maravilhosa de alegria esenso de realização  

• O mais animador é que, com o tempo, as ações tornam-se hábitos e as coisas vão sendo feitas 

meio que por inércia. Você vai indo e fazendo quase que mecanicamente.  

• Há duasprimaveras por anos:setembro (hemisfério sul) eabril(hemisfério norte). São épocas 

ideais para faxinas sazonais:  



a) Lavar cobertores, tapetes, cortinas, colchas, capas de sofás, toalhinhas, etc; 

b) Fazer revisão na limpezaatrás e embaixo dos móveis (um cômodo por vez); 

c) Fazer revisão nos armários: jogar fora restinhos e dispor do que não usa mais; 

d) Acontecem bazares pouco antes do dia das mães(maio) e no final do Ano; 

e) Algumas instituiçõestêm bazares permanentes; 

f) O que entulha sua casa e só serve para juntar pó, transforma-se em solidariedade. 

 

Roupas 

• Embalar e “tirar do meio” as roupas de inverno; 

• Guardar em caixas na parte de cima dos armários ou debaixo das camas; 

• Cobrir casacos, ternos com plástico do tintureiro, vão ao fundo do armário. 

 

Racionalizando 

• Panos de prato meio feinhosservem como toalhinhas de geladeira ou panos de limpeza; 

• Toalhasvelhas são ótimas paratapetinho após o banho oupara secar o chão lavado; 

• Apenas três de cadaé o suficientepara se estar bem fornecido (um usando, um lavando e um de 

reserva). Mais do que isso é exagero. É até pecado, pois uns têm tanto e outros não têm nada. 

• Antes de gastar dinheiro em coisas novas, convém verificar se é mesmo necessário (precisomesmo 

disso?).Só compre um depois de ter doado dois similares. 

 

Bons hábitos 

• Juntar dinheiro para comprar à vista; 

• Aproveitar meses de liquidação de estoque: janeiro, fevereiro e outubro; 

• Economizar: comprar o mais barato, as ofertas, sem neura! 

• Incentivar a família ajuntar as economias em um pote para comprar algo maior (tênis de marca, 

creme especial, excursão, etc). 

 

Dicas Gerais 

 

1. Crie o hábito de economizarágua, sabão e cândida. Se você tivesse de tirar água do poço, já o faria, 

sem ninguém precisar falar. 

1.1 Acostume-se a deixar de molhono sabão em pó, à noite. Faça por etapas: 

• Roupas usadas uma vez, as mais usadas, as sujas, as bem sujas, as imundas; 

• Reserve a água para lavar tapetinhos, o chão, banheiros, etc; 

• Ter baldes de tamanhos diversos faz com que “não se misturem as sujeiras”; 

• Pondo de molho à noite e só enxaguando de manhã, a roupa estará sempre em dia. 

1.2 Canalizaro escoamento daágua de enxague da máquina para sair no tanque. Aproveitar a 

água para deixar de molho. 

1. Convém deixar a roupa de molho no sabão em pó e pôr na máquina para bater para sótirar 

o sabão(duas ou três vezes), principalmente as roupas grandes (de cama, cobertas,toalhas 

etc). 



2. Num pote de vidro, junte os restos de sabão em pedra e sabonete com água. É como sabão líquido, 

útil para esfregar colarinhos, manchas de desodorantes, etc. Pode deixar mergulhada escova de 

dentes usada para esfregar tais partes. 

3. Crie o hábito de ir limpando, arrumando à medida que vive seu dia. 

3.1 Antes de dormir:  

• Roupa no varal, cozinha em ordem.  

• Despejar desinfetante nas peças do banheiro(nodia seguinte, é só dar uma escovadinha no 

vaso, e pronto!). 

3.2 De manhã: 

• Arrumar as camas, lavar as peças do banheiro. 

• Ao tomar banho, passar pano no chão do banheiro. 

• Na cozinha:nada sujo na pia.É ponto de honra, a qualquer hora. Convém pedir a colaboração 

de todos, cada umlava sua loucinha. 

• Deixe à mão só o essencial: um utensílio de cada, para cada umda família. Só um de cada 

para cozinhar e servir  

 

“Atacando”uma coisa por dia, logo a casa toda estará bem limpinha e organizada. Certa professora 

dizia: “O ótimo é inimigo do bom”. Querer fazer tudo de uma só vez,desanima, especialmente se você 

trabalharfora. 

Certa senhora suíça “dava a volta” na casa toda em um mês, dando atenção a pontos críticos. Veja 

como melhor se adapta. Atacar um cômodo por vez, ou por tarefas.Por exemplo:varrer a casa toda, dia 

de limpar vidros, de passar lustra móveis, de lavar o chão de banheiros e cozinha,etc. 

 

Comece por organizar a Comida 

1. Fazerum pouco a mais detudo o que cozinhar e congelar. Potes de margarina são ótimos: é só por a 

comida lá e tampar, pronto!  

2. Escreva um menu semanal e uma vez por semana “ataque”de cozinheira. Aproveite para:  limpar 

geladeira, arrumar as compras da feiraelimpar a cozinha. Tendo faxineira, cozinhe tudo na noite 

anterior e congele (deixar a geladeira quase vazia). 

3. À noite, por exemplo, tire do congelador, ponha feijãode molho, deixe à mãoonecessário para o dia 

seguinte. 

 

Cuidados com a Roupa 

O sistema conjugado noite/manhãdeixa a roupa sempre em dia: 

a) se põe de molho à noite: enxágua/estende de manhã, dobra/guarda à tardinha; 

b) se põe de molho de manhã:enxágua/estende à tardinha, dobra/guardade manhã. 

Para não ter que passar roupa: deixando a roupa de molho, só põe na máquina para enxaguar. Põe 

para bater duas ou três vezes com a mesma água (pula enxaguar) e vai direto para centrifugar 

• Com a água escoando no tanque, dá para ver quando o fluxodiminui:interromper o ciclo; 

• Dê uma boa chacoalhada em cada peça; 

• Sem pingar, mas bem úmida, o peso da água estica a roupa.Em cabides, rende o espaço; 

• Lavando todos osdias, terá menosroupa no varal efavorece aboa ventilação; 



• Ajunte para lavar só as roupas que quer passar (ex: camisas do marido); 

• Passe todas ainda úmidas, deixando no cabide, no varal,até ficarem bem secas. 

Com a comida e a roupa em andamento, pode planejar como vai “atacar” a limpeza. 

 

“Atacando” a Limpeza 

Particularmente, parece que “por tarefas” a limpeza rende mais. Por exemplo: 

1. Varrer bem a casa toda e passar pano, dar uma ajeitadinhanabagunça evidente, limpar um vidro; 

2. Tirar bem o pó e passar lustra móveis, dar uma ajeitadinha na bagunça evidente, limpar um vidro. 

• Existe um nylon de paraquedas marrom, cor de madeira, com o qual cubro armários.  

• Uso toalhinhas em lugares estratégicos. De vez em quando, passo a mão e lavo todas, assim 

diminuo as áreas críticas que precisam de limpeza regular. 

• Uma vassoura “negamaluca” facilita tirar o pó das portas. 

3. Dia de passar: estender de manhã as roupas que quer passar à tardinha+ 1 vidro; 

4. Diade comprar:liste as compras da semana, reposição eitens especiais; 

5. Dia de cozinhar:limpar geladeira vazia, cozinhar, congelar e passar pano na cozinha; 

6. Dia delavaro chão dos banheiros, cozinhaeárea de serviço, limpar vidros restantes; 

7. Descansar: cuidar de si (exemplo: depilação, sobrancelhas, unhas, pés, cuidar da pele, esfoliação 

caseira e máscaras de acordo com o tipo de sua pele). 

 

Bem,queridas,já dei um esquema geral.Agora, convém fazer suas adaptações pessoais emãosà obra! 

Convém ir criando um hábito por vez:  

1º. A comida. Quando dominar esse item, vai para o segundo; 

2º.A roupa; 

3º.Casa em ordeme limpa; 

 

Dicas:  

• Colocarcoisas em caixas,ajuntando os iguais, facilita muito a vida de todos. 

• Comece com o que tiver mais facilidade, ou um item de cada setor. 

• Embalagens vazias são ótimas para fazer ordem. 

• Embalagens de sorvete são maravilhosas.Faça a experiência: junte as coisas miúdas de costura, de 

escritório, remédios, curativos, contas a pagar, recibos pagos,correspondência em geral. Etiquete 

cada uma edeixe em prateleira, à mão. 

• Cada um‘junta seus iguais” em prateleirasó dele. Por exemplo: miudezas escolares, itens de 

coleção,maquiagem, bijuterias, joguinhos, tranqueiras diversas. Etiquetar é fundamental.  

• Ter um lugar para coisa e por cada coisa em seu lugar, alivia tensão muito grande. 

 

Feliz faxina de primavera! Convém dar uma boa arrancada e descansar nos feriados.A seguir, começa o 

planejamento das Festas. 

OBS: Nolink Diversos, ver Organiza eFestas. 



 

 

 

 

 

13. Outubro: Antecipando as Festas 

Antecipe o Natal,em outubro. 

Urge organizar-se para as Festas! Se acha que não tem tempo agora, terá de fazer tudo depois, às 

pressas, de qualquer jeito, abrindo mão de algumas coisas, e chegará ao Natal. 

Estressada,desmazeladae abatida. Isso é jeito de “princesa”, filha do Rei? 

 

AntecipandooNatal 

Queridas, já é quase Natale asfestas de fim de ano que se seguem.Todas estamos cansadas. A gente 

não vê a hora de entrar em férias, pelo menos as férias escolares (para quem tem filhos nessa fase), 

pois alivia um pouco a pressão do horário e das lições de casa (para quem tem filhos pequenos). Não 

importa a faseem que você está,é tempo de se prevenir para o Natal. 

Primeiro você!Sim, você mesma! O calor está chegando, vamos nos livrando das roupas de frio. Ainda 

dá tempo de se resolver por uma dieta saudável, desintoxicante, a fim de perder alguns quilinhos extras 

adquiridos no inverno.É interessante verificar as roupas que servem e o que vamos precisar comprar 

(para as crianças e a casa, também). Ah!O que não servir ou que estiver sem uso já reservar para os 

bazares da igreja. 

Depois, planejar! Seria bom reservar um tempinho sossegado, no melhor momentopara você.Antes de 

todos acordarem,depois que todos saírem, antes de começar a roda viva da rotina diária ou em um 

“parêntese” para um cafezinho entre atividades.Se você trabalha fora, pode ser um momento na hora 

do almoço. Sugestão: leve sua comida.Economiza tempo ecalorias (há dieta em anexo)! 

Importante, muito importantemesmo é anotar tudo (todas as ideias, possibilidades, roteiro de compras, 

idas a lugares especiais fora do caminho usual).  

Programando/Programadadá tempo de chegar no Natal, descansada, prevenida, equipadae cuidada. 

Se acha que não tem tempo agora, terá de fazer tudo às pressas, gastando mais e, no Natal estará 

desgastada, frustradaeestressada, sempre faltando algoou tendo de abrir mão de algumas coisas. Não 

tem sido assim em algunsoutros anos? 

 

Como se programar 

1. Se você é do tipo que guarda as listas do ano anterior, étempo de consultá-las. 

• Lista de amigos, atualizando endereços para enviar cartões; 

• Lista de pessoase as devidas lembrancinhas ou presentes. 

2. Pensee liste os itens que são um extra da compra rotineira de supermercado. 

3. Para usar o 13º de modo útil para a família, imagineum plano de economia, junto com a família, de 

preferência, colocando alvos objetivos. Exemplo:  



• Abster-se deMcDonald’se todo o “lucro”reverterá em tênis caros, roupasque os filhos querem.; 

• Tomar suco de frutas em vez de refrigerantes e todo o “lucro” reverterá para... 

• Alugar filmes para serem vistos em família,em vez de irem ao cinema e lanchar no shopping,ou 

programar passeios a parques, exposições, e dormir mais cedo no sábado.  

• Preparar sanduichão gelado, colorido, em vez de pedir pizza; 

• Deixar o leitecoalhar e bater com groselha, em vez de iogurte comprado.  

Há tantas e inúmeras possibilidades de acordo com a sua realidade. Dê asas à sua criatividade.Tudo 

começa na mente. Estando programada e prevenida,as coisas fluem com certa naturalidade. 

Quando trabalhava, certa vez, atrapalhada, comprei toalhas de rosto(o que tinha sobrado na loja onde 

deu para eu ir). Foi ótima a ideia que adotei: cada ano optava por item comum, algo útil, bem aceito pela 

maioria e comprava no atacado (tolhas de rostoou tapetinhos de banheiro, bijuterias, timer para a 

cozinha,toalhas de Natal, etc).Se não puder dar tudo igual para todos, pelo menos, junte os iguais (para 

quem é possível dar presentes iguaisno serviço, na família, na igreja, amigas distantes). 

Ainda dá tempo de... 

a) planejarcompras com 2 ou 3 amigas de forma a comprar mais barato no atacado; 

b) “bolar” lembrancinhas em conta para dar como “caixinha”; 

c) comprar papele enfeites para embrulhar tudo antes.  

Especialmente, ainda dá tempo... Não! É mais do que tempo de ver nas livrarias os livros e o material 

devocional, como:calendários,encomendarfolhetos em abundância para serem distribuídos por ocasião 

das compras, junto com as “caixinhas”eem toda e qualquer oportunidade que lembreas pessoas de 

homenagear o aniversariante: Jesus.Ao planejar, oremos umas pelas outras todas,e por mim. 

Eficácia começa com mente programada.Compensa o “trabalho”, resultando em realização 

pessoal. 

 

Dieta 

7h 

• 1 laranja (opção: berinjela batida c/ guaraná diet); 3 ameixas na água  

• Chá(café c/ leitedesnatado), (leite de soja c/ canela e adoçante em pó)  

• 1 Pãozinho sem miolo, inteiro ou só metade.  

• 1 colher de café de requeijão light  

10h 

• 1 fruta (banana/ mamão) com aveia ou gérmen de trigo(1 ovo cozido) 

13h 

• 1 prato raso cheio de verdura crua + 1 pires de verdura escura, cozida 

• Legumes. Vermelho:pimentão, tomate, abóbora, cenoura; Branco: cebola, couve flor, nabo, aipo, 

acelga; Escuro: berinjela,algas, repolho roxo  

• 100gr de carne (ave, peixe, vermelha, salsicha, grelhada oucozida) 

• 2 colheres de arroz/feijão ou macarrão só se tiver fome. 

16h 

• 1 maçã. Opção: cafezinho com 10 amendoins ou menos. 



19h 

• jantar = almoço  

22h 

• copo de leite com cevada solúvel,ou chá com + 10 amendoins/3 castanhas do Pará.  

 

Dicas: 

• Eu me ajeitei deixando pronto um cozido de legumes: abobrinha e pimentão, berinjela e pimentão e 

cenoura ralada, variando o sabor cada dia ou dois. Engrosso o caldo com:  

a) “gelatina” de frango: em fogo brando cobrir até uns três dedos a mais sobre pele e ossos de 

frango assado, deixando ferver até reduzir. Colocar em pote de vidro na geladeira, tirando a 

gordura que fica como nata. 

b) uma colher (sopa) de cebola: não precisa nem por sal. Mexe, põe uns legumes. Ver 

Dicas:“Previna-se” e “Comendo o essencial!”. 

• Seguindo os horários, não sentirá fome. Fuja da farinha, do açúcar e das gorduras!  

• Se possível, é bom observar uma vez por semana (na segunda-feira?) um dia dedietalíquida. 

 

Beleza 

Comece bem o diaantecipando à noite a rotina antes de dormir, Gn 1.5, 3.8 (como osjudeus): 

• deixar a cozinha em ordem, adiantar ao máximo o café da manhã; 

• que roupa vai vestir(frio/calor). Dar ajeitada “por cima” na casa, coisas especiais. Ex: contas a 

pagar,roupapara o tintureiro, lista de compras, etc; 

• Bíblia e caderno para devocional. 

Ouse começar, mesmo que esteja “morta” de cansada! Só assim verá como o resultado compensae traz 

alívio!  

1. De manhã: ao levantar, já arrume a cama ou,se ele ainda dormir,pelo menos, dobre os cobertores. 

Saia pronta do quarto (vestida, de meia, sapato,pegue o agasalho!). Escovar os dentes, hidratar a 

pele (rosto, pescoço e mãos) orando o PaiNosso. Saia pronta do banheiro: brincos, penteada, 

maquiada, se for o caso.  

2. Na cozinha: por a água para fazer o café (tudo já está arrumado de ontem, lembra?).Em primeiro 

lugar,no mínimo, ler um salmo e copiar “o Senhor é...”, “faz..”, “o Meu...”. Enquanto faz o café, louve 

ao Senhor (éverdade o que leu e tome para si aPalavra). 

3. Põe a roupa para bater, toma café, estende a roupa. 

4. Procure manter o pensamento em Deus enquanto trabalha, seja em casa ou no serviço (Is 26.3). Há 

muitos espaços vagos em nossa mente que o diabo usa para encher de “minhocas ou 

lixo”!“Deusconserva em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti porque ele confia em Ti” (Is 

26.3). 

5. Comeceum caderninho de versículos especiais, para horas de necessidade,e que poderá ser lido no 

serviço sem chamar a atenção dos outros(não dá para ler a Bíblia). 

6. Na hora do almoço: cuidados especiais, mesmo no serviço (depilar as sobrancelhas, limpeza mais 

profunda/máscara, cuidar das unhas). Cabeleireiro, se possível. Alternado comsaídas especiais 

(banco, compras, planejamento,etc). 

7. Na volta para casa,programe suas compras incluindo-as no seu trajeto.  



8. Banho de beleza: passar a bucha, até ficar vermelho (barriga, coxasedo cotovelo atéàsaxilas). 

Enxugar-semassageando o corpo em direção ao coração. Alongamento: por um pé sobre a bacia, 

inclinando o corpo sobre a perna esticada. Cremes especiais: emagrecedor (barriga e braços), 

celulite (pernas).Hidratante no corpo todo, Hirudoid nas varizes.Tendo criado o hábito, não demora 

mais do que 15/20m minutos. Faça o teste. 

9. Ah! Se essa mensagem animou você, passe para outras. Você ficará mais motivada, pensando que 

não está só nessa “cruzada”!  

 

14. Tudo pronto antes 

Check in to Christmas! 15 de novembro –  15 de dezembro 

 

Dicas 

Por que esse título?Bem, quando se viaja de avião, check-in é a verificação de quetodos os documentos 

estão em ordem, à mão, são as pessoas certas daquele voo, daquela companhia. Tudo certo, tudo ok! 

Agora, é só aguardar a hora do embarque, e... Boa viagem! 

Agora, é hora do nosso check-inpara o Natal(ainda dá tempo para alguns acertos finais). Entram em 

ação os planos de emergência: o ótimo é inimigo do bom!  

  

1. Checar a agenda: passe para a semana que vem, tudo o que for possível (pagamentos, 

compromissos inadiáveis). 

2. Caixinhas:agendar telefonemasentre afazeres,lembretes para você (pegar na lavanderia, comprar..., 

marcar hora no cabeleireiro, etc). 

3. Programe: compras especiais de comida nos trajetos diários (comprar o que tiver, remanejando 

ideias). 

4. Entrega de presente ou separe em sacolas os presentes considerando “os iguais” (amigo secreto 

do serviço,amigos da igreja, quem vou ver na véspera, quem vou ver no dia).Convémter 

lembrancinhas “tamanho único” para emergências: brinco de pérolas, hidratante, caixa de chocolate 

diet, por exemplo. 

5. Checar lista de presentes: apenas comprar o que for muito indispensável, e só se não tiver que 

ficar procurando. O que faltar: 

• deixe de lado 

• simplifique 

• dê um “Vale”  

6. Checar roupas, sapatos acessórios (para calor, com opção para frio). A essas alturas, use o que 

tem!  

7. Casa: o que foi feito, bem! O que não, desliga! Só no ano que vem! 

 

Importante 

• Lembre-se: é melhor pensarcom calma, antes, do que fazer tudoapavorada e atrapalhada, depois. 



• Há muito “espaço vago” em nossa mente no dia a dia. No que você pensa quandoescova os dentes, 

toma banho, no elevador, indo pelo caminho? 

• Sugestões: lerlista de versículos que copiou anteriormente,se está com problemas. 

• Ore: entregue tudo nas mãos de Deus, pedindo que Ele cuide do caso. Se pensar resolvesse, tudo 

já estaria solucionado. Pensar só estressa,orar e descansar, resolve! 

• Planeje:converse com Deus “que te ensina o que é útile te guia no caminho em que deve 

andar”(Is48.17). 

• É bom terpapel meio grande preso com pregador de roupa, na bolsa,para ideias do “ponto de 

ônibus” ou elevador.Anote tudo assim que lembrar(bloquinho e caneta à mão). 

 

• O que é necessário nessareta finalpara o Natal?Aspecto Geral: 

a) Ordem: junte os iguais, longe da vistatudo o que é bagunça!Caixas e cantos escondidos ajudam 

muito.  

b) Limpeza:limpe só “onde a sogra vê”(o bem feito já deveria ter sido feito). Ano que vem se pensa, 

depois das férias. Não queira fazer tudo de uma vez, defina etapas; 

 

Contagem Regressiva: 10 dias antes do Natal  

 

1º Dia:Quartos: varrer bem, pano no chão, tirar o pó.Vidros, nem pensar! 

2º Dia:Banheiros: esfregar o chãoe azulejos apenas do box; trocar toalhas, tapetes (ver se tem o 

essencial para repor até o Ano Novo). As peçasdevem estar sempre limpas, ver rotina diária!  

3º Dia: Sala: varrer, passar pano no chão, e lustrar os móveis. Deixar com “cara” de Natal (ou pensar e 

providenciar como fazê-lo: toalhinhas, enfeites, luzinhas etc). 

4º Dia: uma geral na área de serviço. Verificarprodutos, repor o que falta, fazer espaçopara tirar de 

meio as bagunças das festas.Potes e travessas para sobras; separar e lavar: talheres, louças, 

travessas para Ceia e almoço.Providenciar toalhas, guardanapose outros acessórios (ex:quebra nozes). 

5º Dia: dê apenas uma geraltirando a sujeira onde suja sempre, por exemplo: azulejos sobrea pia,perto 

dos trincos das portas, porta da geladeira (por dentro, se limpa em dia de feira, lembra?). 

• Se precisar:jogue fora todos os restinhos, fique com o mínimo! Você precisará de espaço para 

comidas especiais!  

• Olhe para sua cozinha como se fosse uma estranha. 

6º Dia: dedique-se às comidas.Veremos menus num capítulo à parte.Carnes: limpe o fogão e locais 

engordurados. Acomode os assados no congelador. 

7º Dia: Bolos:embale-os em descartáveis,lave as formas, cozinhe legumes,verifique bebidas, gelo, 

água. 

8º Dia: sobremesas geladas: mousses, pavês, etc. Descasque, pique, abra latas, separe, adiante o que 

puder para dar apenas retoques finais do dia de Natal. Joguefora todo o lixo, deixe “no jeito” olatão 

para embalagens descartáveis (fazem muito volume no lixo comum). Carrinho de feira serve para 

garrafas pet vazias. 

9º Dia:Évéspera de Natal!Logo cedo, dê uma “lambida” geral na casa: 

• arrumar as comidas frias nos devidos pratos; 

• deixe à mão o que separou para servir à mesa; 

• e vá se arrumar! (marcou hora na manicure?). 



Programe-se para às 20h encerrar seu expediente, dar uma deitadinha (já de banho tomado, faltando só 

pôr o vestido). 

21h: ainda de roupão, dar repassada final em tudo. Ajeitar o que vai ser aquecido, por a mesa... 

22h: vestir-se, maquiar-se, bijuteria, perfume, oração!  

23h: Pronto! É Natal! 

 

Antes de tudo, momento especial de adoração e louvor, ler Lc 1.68-79.Jesus, o “Aniversariante”, é justo 

que tenha a primazia na festa!Não importa o que aconteça, nada altera o fato! Sua atitude fará toda a 

diferença. 

15. Natal na cozinha? 

Queridas, temos alguns diaspara os preparativos finais. Dez dias?! Se nos organizarmos,vamos 

conseguir!É só manter a calma, fazer uma coisa por vez, descartar o que não deu para fazer. 

Vamosdarrepassadanomenu(já está tudo planejado, né?!)e ver o que falta comprar.Faça a lista, compre 

tudo em um só lugar. Se não tiver, remaneje, substitua ou fique sem!Não se estresse por causa de 

coisas!Da próxima vez, você fará melhor, com mais tempo 

Sugestão de receitas simples: www.novasperolas.com.br. Acesse o link: Publicações – Diversos (pode 

fazer download:cada imagem é a capa de uma publicação). 

Basicamente, o almoço de “Festas”é: carne,farofa, arroz (macarrão, não!), salada (maionese, salada 

verde ou legumes cozidos), frutas, sobremesa. Ufa!Vai um cafezinho? Muito importante: faça tudo 

antes. 

 

Para a ceia 

Uma mesa bonita, arrumada em um canto, deixando espaço para circulação,no caso de haver troca de 

presentes. 

Comidas:  

• Tortas, quiches, deixar cortados: frutas secas, cristalizadas e panetone. 

• Comidas leves que se possamcomer “à americana”e não precisam ser servidas.  

• Podem ser feitosna véspera: sanduichão gelado e mousses. 

• Ah! Todas as receitas do sitetambém. 

OBS: Há salgadinhos congelados que podem ser postos na forma(à tarde) para descongelar e postos no 

forno uma hora antes.  

 

Para o almoço  

Deixar o mínimo para fazer no dia. 

• Carnes podem ser assadas até 15 dias antes. 

• Louças, copos e talheres podem ser lavados e deixados separadosem um canto (prateleira), 

cobertospara só pôr na mesa, pouco antes das visitas chegarem. 

• Legumes podem ser feitos em conserva,“à italiana”,uns dias antes para tomar gosto. 

• Farofa pode ser feita dois dias antes (com bastante cebola cortada fininha, fica bem úmida). 



• Arroz e legumes para a maionese podem ser cozidos de véspera.  

No dia, é só por tudo nas formas e deixar aquecendo em forno baixo bem antes, das visitas chegarem 

para dar tempo de você se arrumar(a roupa e acessórios já devem ter sido separados há dias). 

1. “Montar” oarroz(feito na véspera); 

2. Arrumar nas assadeiras a farofa (pode fazer uns dias antes)e as carnes(já fatiadas, tirar do 

freezerna véspera). Enfeitar com frutas ou por molhos. Colocar tudo no forno, coberto com papel 

alumínio; 

3. Saladas: escolha as que podem ser feitas de véspera e só misturar o molho no dia. Ouuse molhos 

prontos para temperar à mesa (enfeitar as embalagens). 

4. Arranjar um canto, mesa, carrinho de chá para deixar louça, talheres e copos separados. Cubra com 

uma toalha bonita. Tudo à mão! Então,é só arrumar a mesa, e ir se arrumar.  

Em caso de famílias grandes:  

Na cozinha:deixe um tacho grande com água e detergente para pratos, potes de vidros com água e 

detergente para talheres. Peça que cada um limpe seu prato com papel em cesto próprio, à mão, e os 

coloquenos lugares próprios. 

É Natal! Tempo de confraternização, tempo de consideração! 

 

Cardápio 

Opções de carnes: há muitas opções, para todos os bolsos. 

• Sugestão: compre umas carnes congeladas e temperadase asse-asjá!Corte-as em fatias finas e 

deixe no freezeraté na véspera do Natal. 

• Não é o que, mas como se põe à mesa,é que faz toda a diferença! “Hortaliças com amor é melhor 

do que boi cevado com ódio”(Pv 15.17). 

• A apresentação também influi muito. Carambola cortada fininha, faz estrelinhas!Lindinho! Frutas 

da época dão nota colorida.Outras sugestões: tomates, ovos cozidos, azeitonas, alface picadinho, 

salsa, frutas cristalizadas, uvas passas. 

De modo geral, as carnes precisam:  

1. Se não congeladas, ser temperadas um dia antes, em“vinha d’alho”; 

2. Se congeladas, temperadas. Descongelar, assar embrulhadas em papel alumínio (retirado p/dourar). 

3. Deixar esfriar, levar ao congelador (2h). Depois cortar em fatias finas. Rende mais,descongela mais 

fácil, é mais fácil de aquecer, não fatia à mesa. Se fatia à mesa,enquanto uns comem, outros 

esperam... E quem serve: não come nada! 

Qualcarne? Cortada fininha, qualquer uma serve! Pode ser “peixinho”, lagarto,lombo,pernil, tender. Há 

várias opções de acompanhamento: 

• Pernil: cebola, pimentão vermelho, pimentão verde picados ‘grande’l 

• Lombo: rodelas de abacaxi com ameixa no centro  

• Tender: molho de laranja (ferver suco de laranja, açúcar, cravo evinho)ou agridoce (tem 

pronto),chutney(manga cozida com temperos, ver na web). 

Aves: o tradicional. Peru que vem com marcador de tempo, pode ser deixado para assar no dia de 

Natal,para quem gosta de apresenta-lo inteiro, à mesa! Programe o tempoe aproveite o forno para 

aquecer os outros pratos.Mas pode ser Fiesta, Chester, ou um frango comum. 



• Se for servir cortado, segue o esquema geral, enfeitando-se o prato comcoroa de brócolis cozidos, 

alternados com ovos cozidos e/ou tomates (cortados no comprimento, em 4) e“estrelinhas” de 

carambola! 

• Sobrecoxas de frango, assadas, enroladas em tiras de bacon, é rápido e muito bom! Podem ser 

temperadas também com sopa de cebola e suco de laranja (deixa de antevéspera na geladeira, assa 

na véspera,no dia só esquenta). 

Bacalhau: geralmente é servido como bacalhoada, que dispensa apresentação. Servido com arroz 

brancoe salada verde, faz vista e não dá muitotrabalho, podendo ser feito de véspera, fica mais gostoso! 

Peixes: nunca pensei neles como prato de Natal! 

 

 

Opções de Arroz:  

• Geralmente feito na véspera(fica melhor para montar). No dia é só esquentar,incrementando de 

várias formas: ervilha ou milho;passas ou frutas cristalizadas picadinhas, salame ou presunto, 

salsicha em rodelas. Legumes variados. 

• Camadas de arroz polvilhadas com queijo ralado e alternadas comfatias de mozarela ebanana frita e 

carne seca (refogada desfiada). 

 

Sugestão de almoço leve:  

• Arroz branco: enfeitar com salsinha e tomates cereja só para dar cor 

• Acompanha:cozido de frutos do mar ou mexilhões (precisa comprar cedo, no dia). Ao molho de 

tomate (fazer de véspera, bem temperado e meio grosso). Na hora, é só por os mexilhões para 

ferver no molho 1 ou 2h antes de servir. Ou... opções de sua preferência! 

 

Macarrão: dizemque não é prato de Natal. 

 

Opções desaladas verdes, cruas, sempre vai bem. 

Opções de legumes cozidos: pimentão, berinjela (tipo conserva, assados dias antes!), couve flor, 

brócolis, servidos com toques coloridos. Não precisa ser muito, mas dá cor à mesa.  

Maionese: em suas variações, salpicão: frango; tender, erva doce,maçãverde e uvas passas; 

peixe(Kami...esqueci o nome!). 

 

Farofa: compradas prontasou feitas na véspera.Podem ser refogadas com cubinhos de 

bacon(toucinho)e bastante cebola, que deixa a farofa úmida e cheirosa!Também com várias opções: 

• miúdos das aves, ou carne seca desfiada,  

• uvas passas e/oufrutas cristalizadas,azeitonas  

• ovos cozidos picados grosseiramenteou um pouco de tudo isso! 

 

Sobremesa: 



• Mousses:creme de leite, leite condensado, suco ou fruta batida, gelatina sem sabor.São 

sobremesas leves e bem-vindas em tempo de muita comida. Devem ser feitas na véspera (que 

bom!). 

• Pudim de leite: também agrada a todos, e se faz na véspera.  

• Manjar branco: talvez mais apreciado pela melhor idade (gente jovem conhece?). 

• “Sopa inglesa”:umedecer biscoitos Maria, champagne, panetone fatiado e alternar com cremes de 

baunilha (de caixinha)ou sofisticados. 

• Tortas de frutas:massa fina, cremee frutas. Tem pronta para comprar. Variação deliciosa: alternar 

camadas de creme de baunilha e doce de banana. Cobrir com clara em neve (é rápido e fica 

gostoso). 

• Para quem trabalha, “enche os olhos”fazer arranjo comqueijo branco,ao centro, rodeado por 

tacinhas de doces (de leite, cidra, abóbora, coco branco e queimado etc),que podem ser comprados 

no supermercado. 

• Sorvetes servidos sobre fatias de bolo ou panetone, em tacinhas com waffles, todos gostam. 

• Frutas: ajudam a enfeitar a mesa e são bem-vindas, por serem digestivas. 

• Frutas cristalizadas, em pedaços graúdos...dão cor à mesa e resolvem, quando se quer apenas 

“adoçar” a boca com alguma coisinha!  

• Opções de Bolos, além dos diversos Panetonesque inventaram: 

a) Enfeita a mesa com umbolo básico de nozes moídas e cobertura de açúcar de confeiteiro 

(acho lindo, mas nunca acertei fazer a coberturafondant!). 

b) Bolo de café, pois o de chocolate fica pesadoapós tanta comida!Ele é um bolo básico. É só 

substituir leite por café bem forte, uma colher de sobremesa de Nescafé; o açúcar mascavo 

ajuda a ficar escuro. Colocar um pouco de cravo. Vai bem com sorvete. Peneirar açúcar por cima 

e dar um toque vermelho e verde.  

 

Geralmente, a Ceia é na casa de uma pessoa da famíliae o almoço é na casa de outra. Se você tem o 

privilégio de ter todos para as duas ocasiões,pode-se pedircolaboração, cada um trazendo um prato 

pronto.  

Demos as sugestões(são apenas sugestões)para o almoço, mas vale umlembrete:antes de tudo, a sua 

criatividade e a sua realidade.  

 

Na Ceia,prefira pratos frios que possam ser comidos sem ser à mesa.Arranje uma bela mesa com todas 

as comidas, pratos e talheres,e cada um se serve à vontade!  

 

Algumas dicas: 

• Tortas vão muito bem, cuscuz, quibe de assadeira (rechear com presunto/mozarela), enrolar como 

rocambole.Se quiser:acompanha salada verde ou legumes assados à italiana. 

• Sanduíches: carnes “natalinas” fatiadas e pão de forma (integral é mais firme)com vários 

molhos:agridoce, de manga (já tem vários prontos; no Natal a gente faz uma extravagância!). Ah! 

Enfeite as embalagens com lacinhos vermelhosou aventaiszinhos. 

• Patês, queijos e pães diversos(serviço à francesa, do tipo: pães, queijos e vinhos). 

• Pudins e manjar branco(pudim royal de coco em tacinhas, com calda de ameixa vai bem). Mousses 

derretem. 

• Frutas: pêssegos, ameixas, uvas podem ser comidas sem fazer sujeira. 

• Pode fazer um “ponche santo”: salada de frutas com guaraná. 

• Frutas secas: jávem sem casca.Um pouco de cada, só para fazer a decoração.Castanhas 

portuguesas cozidas(a água delas mancha!) não é prático! 

• Use descartáveis: há uns bem bonitos.  



• Caso queira usar louça: deixe preparados, na cozinha, tachos com água e detergente. Cada um 

limpa seu prato com seu guardanapo de papele põe os pratos, talheres nos devidos tachos.Para os 

copos, pode ter formas sobre a pia oufogão (de tampa abaixada). Depois, coloca tudo dentro da pia, 

facilitando para lavar. 

• Com jeitinho, peça a colaboração de todos no sentido de recolher pratos e copos usados! 

 

Conclusão: escolha o menu que mais lhe convém, lembrando:importante não éo que se põe, mas 

comose põe à mesa. Você arrumada e calma, contente com o que tem.E tudo deve ser recebido com 

ações de Graças.Neste Natal, homenageie o “Aniversariante” e Boas Festas! 

 

 

 

16. Ano Novo:Fazer certo para dar certo 

Queridas, para dar certo, precisa fazer o certo. 

• Jesus disse: “Eu sou o Caminho, a Verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por Mim” (Jo 14.6); 

• Como uma senha, receber Jesus é implantar a únicasenha que dá acesso a Deus, mas... 

• Cada vez que abre o programa, precisa usar a senha, e a senha correta! 

• Jesus também disse: “Quem crê em Mim, como diz a escritura (...)” (Jo 7.38); 

• As coisas com Deus não são como a gente pensa, acha, ouviu dizer; 

• As coisas com Deus são como diz a Escritura, por isso é preciso ler a Bíblia; 

• Deus fala ao seu coração pela Palavra. Como lanterninha de cinemas antigos,foqueno que Deus 

dize onde está escrito.Você decide se quer “sentar” ou não, se aceita a Palavraou não. 

• Mesmo depois de salvas só podemos chegar a Deus através do sangue de Jesus: “Tendo ousadia 

para entrar no santuário pelo sangue de Jesus”(Hb 10.19). 

• Tomar a cruz cada dia é lembrar que sou pecadora. A natureza decaída não some ao nos 

convertermos. Jesus tomou o meu lugar na cruz, por isso, cada dia eu me coloco no meu devido 

lugar:na cruz, onde o juízo de Deus sobre o pecadorecaiu em Jesus.Só por isso, Deus meaceita. 

• Tomar a cruz cada dia é submeter sua vontade à vontade soberana do Pai, expressa na 

Palavra.Deus fala, de forma direta, para ser obedecido.  

• Na Palavra, Deus dá critérios para sabermos discernir as coisas de acordo com a Sua vontade. Ex: 

tomar a cruz é condição básica para ser discípulo de Jesus. “Quem não renuncia a tudo quanto 

tem,não pode ser meu discípulo”(Lc 14.33). 

• Ou a gente crê e se adapta oua gente está fora! 

• Tudo o que se faz depois de salvo seráavaliado no Tribunal de Cristo. Ler 1Cor 3.11-13. 

• Seapenas creu em Jesus e depois viveu do jeito que quis, como achou melhor, sem se adequar à 

Palavra, sofrerá detrimento, mas será salvo do inferno.  

• Que tristeza! Poder recebercoroa, mas ficar “em detrimento” por negligência. 

 

Meu desejo é que, aoleresses artigos, você tenha visto o cuidado de Deus em orientar para que cada 

uma de nós possa se dar bem na Eternidadee, também, testemunharmos de Jesus enquanto vivermos 

nesta Terra.  

Deus as abençoe com abundante graça para cada dia! 



 

 

 

 

 

 

 


