
   

Quem Somos 

Capacitamos e mobilizamos mulheres em liderança para o desenvolvimento de sua vida e ministério por meio de 

discipulado e mentoria no contexto de relacionamentos em pequenos grupos. 

Mulheres Mentoras é coordenado por Ilaene Schüler, Missionária Sepal.  Sabedoria do Lar integra o Ministério 

Mulheres Mentoras sendo coordenado pela Missionária Maria do Socorro Santos Dourado. 

Sabedoria do Lar 

                                     Visão: Mulheres Crescendo em Sabedoria. 

Missão: Capacitar e mobilizar  mulheres para organizar sua vida   e seu lar  aplicando os valores das 

Escrituras. 

Capacitações Sabedoria do Lar 

Descritivo das Capacitações Sabedoria do Lar 

Capacitações: 

Carga horária de 48 horas divididas em quatro módulos

Módulo 1 Edificando sua Vida

Módulo 2 Edificando seu Lar

Módulo 3 Capacitando Instrutoras

Módulo 4 Capacitando Assessoras

Módulo 1: Edificando sua Vida 
!



Mais informações em www.mulheresmentoras.com.br 

Na Capacitação Edificando sua Vida, queremos levar você a avaliar sua identidade e 

descobrir formas de melhorar sua visão de si mesma, na medida em que vai se assemelhando 

à imagem de Deus.  

Provavelmente você já percebeu áreas nas quais você precisa cuidar melhor em si mesma. 

Em tudo que você faz, sua maior ferramenta de trabalho, de ministério ou para ajudar outros, é 

você mesma!   

Para este processo de edificação em nossa vida acontecer precisamos crescer tanto na 

habilidade de falar sobre nós mesmas, sobre nossos problemas ou potencialidades, enfim, 

sobre quem somos, quanto precisamos crescer na habilidade de ouvir o feedback do Grupo 

quanto a sua percepção sobre nós e sobre as circunstâncias que vivemos. 

Com demonstração prática de organização de mesa. 

Módulo 2: Edificando seu Lar  

Na Capacitação Edificando seu Lar queremos responder a três perguntas:  

O que é o cuidado com nossa vida e nossa casa para que ela de fato seja um lar?  Por que é 

tão importante vivenciar este cuidado e fazer de nossa casa um lar? Como podemos vivenciar 

cuidado em nossa vida e vivenciar um lar com nossa família? 

Com demonstração prática de organização dos cômodos de sua casa. 

Módulo 3: Capacitando Instrutoras 

Capacitação para ministrar as Capacitações dos Módulos 1 e 2.

Módulo 4: Capacitando Assessoras

Capacitação para assessorar Líderes Facilitadoras de Grupos Sabedoria do Lar.
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