
Curso



Quem Somos

Em 2012, Adriana de Paula escreveu e publicou o
livro Mulheres que Edificam, com o propósito de
proclamar às mulheres por onde passava o
chamado de Deus para edificar o lar com sabedoria
e segundo os princípios da Palavra de Deus.

Depois de alguns anos ministrando a mensagem
Mulheres que Edificam, percebeu a necessidade
das mulheres em se aplicarem ao estudo das
Escrituras,  para conhecerem os princípios da
Palavra de Deus e a ‘planta' que Deus desenhou
para a construção de uma família abençoada. Foi
então que, em 2014, fundou o Projeto MEL -

Mulheres que Edificam Lares,  na época era um
trabalho com reunião mensal, que proporcionava às
mulheres da sua igreja oportunidade de
conhecerem ‘o projeto original de Deus’ para a
construção da família, para então serem
capacitadas a edificar com sabedoria.



    Em 2018, Adriana de Paula sentiu direcionada
pelo Senhor a implantar o curso Mulheres que
Edificam, a fazer do livro, um livro de estudo, com
atividades complementares no final de cada
capítulo.

        Com uma didática cativante e um programa de
estudo sistemático, o curso Mulheres que Edificam
tem por objetivo capacitar e encorajar mulheres a
viverem os papéis estabelecidos por Deus em sua
Palavra, enquanto esposas e mães, bem como
atender ao chamado de Edificar lares abençoados
e dedicados ao Senhor.



   1. O propósito do Ministério Mulheres que Edificam é
resgatar os princípios da Palavra de Deus para a vida
cotidiana da mulher. Trazer reflexão através do ensino
sistemático da Palavra de Deus sobre o papel da
mulher, por meio do livro Mulheres que Edificam, da
autora Adriana de Paula.

  2. Capacitar e encorajar mulheres a viverem os
papéis estabelecidos por Deus em sua Palavra,
 

Visão e Propósito



enquanto esposas e mães, bem como atender ao
chamado de Edificar lares abençoados e dedicados
ao Senhor.

  3. Fazer mentoras - Mulheres idôneas, capazes de
ensinar e inspirar as mais novas a serem prudentes, a
amarem seus maridos, a amarem seus filhos e serem
boas donas de casa! (Tito 2.4,5)

   4. Encorajar e inspirar cada participante a se tornar
tudo aquilo que Deus projetou para ela, assim como
aceitar o desafio de se tornar uma EDIFICADORA e
uma mulher SÁBIA.

  5. Equipar cada participante para que cresça em
graça, conhecimento e intimidade com Deus.



1. O curso Mulheres que Edificam tem por objetivo
resgatar os princípios da Palavra de Deus para a vida
cotidiana da mulher.
2. Ensinar as mulheres os princípios de Deus para a
Feminilidade Bíblica.
3. Proporcionar através de uma metodologia
sistemática e cativante o ensino da Palavra de Deus
sobre o papel da Mulher enquanto esposa, mãe e dona
de casa.
4. Trazer mudança no estilo de vida, através da
renovação da mente pela revelação e poder do Espírito
Santo (Rm 12.2).
5. Motivar mulheres a se tornarem melhores esposas,
mães, e donas de casa.

Objetivo do Estudo



O material usado no curso é o livro
Mulheres que Edificam publicado em
2012. Após alguns anos depois da
primeira publicação, Adriana de Paula
sentiu direcionada pelo Senhor a
implantar o curso Mulheres que Edificam,
a fazer do livro um livro de estudo. O
conteúdo é o mesmo, mas acrescido de
atividades e questões para discussão no
final de cada capítulo, com o propósito de
ser usado em grupo de estudos.  Nunca foi
tão desafiador construir a família sobre os
princípios da Palavra de Deus. São tantas
mensagens contrárias que vêm ao
encontro das mulheres dessa geração,
que invadem as  mentes e distorcem o que
Deus estabeleceu como princípios para a
construção de uma família abençoada. No
livro Mulheres que Edificam e no curso, a
Adriana de Paula inspirada em Provérbios
14.1 "A mulher sábia edifica a sua casa..."
usa a didática da construção de uma
casa, onde ela nos convida a construir os
nossos relacionamentos familiares com
sabedoria.  No  livro você conhecerá os
princípios e a planta que Deus desenhou
para a construção da sua família.

Sobre o Livro

             Deus está 
a  procura de

construtoras, de
Mulheres que
Edificam com

sabedoria!

           Todos os dias
eu preciso acordar

pela manhã, e dizer a
mim mesma: Hoje eu

vou EDIFICAR ao
invés  de derrubar!

           A sabedoria 
de  que tanto
precisamos é

atemporal e vem de
Deus. 



No curso Mulheres que
Edificam usamos a didática
da construção de uma casa,
desde o alicerce até o
acabamento:

Lição 1. Vagas abertas para
Construtoras.
Lição 2. Lar doce Lar.
Lição 3. Por onde começar?
Lição 4. Construindo com
Sabedoria.
Lição 5. Lançando mão à
Obra.
Lição 6. Oração, o Cimento de
Deus.
Lição 7. Erguendo as Colunas.
Lição 8. Construindo o Quarto
do Casal.
Lição 9. Construindo o Quarto
dos Filhos.
Lição 10. Construindo a
Cozinha.
Lição 11. Construindo a Sala 
Lição 12. Cobrindo a Casa.
Lição 13. O Acabamento.

Sobre o Curso



Sobre o Curso

Como implantar o curso?

Você pode formar uma turma ou várias para estudar com as
mulheres da sua igreja, ou  um grupo de amiga e  vizinhas. Não
será maravilhoso reunir com  algumas mulheres para juntas
edificarem umas as outras e crescerem na graça e no
conhecimento do Senhor, para a construção da família? Eu
acredito que sim!

Qual a duração do curso?

O curso tem a duração de 3 meses - uma aula por semana. 

Quantas alunas podem matricular por turma?

Orientamos que cada turma tenha no máximo 15 alunas, para um
melhor aproveitamento da aula e acompanhamento das alunas. 

Posso fazer formatura?

Sim, com certeza! Preparar um momento para finalizar o curso é
muito importante e especial. Por isso, desde o inicio já programe a
formatura, com direito a certificado e tudo! 

Tem certificado do ministério MEL? 

Sim, enviamos em PDF modelo do nosso certificado, com a
assinatura digital da Adriana de Paula



Porque  levar o curso Mulheres
que Edificam para sua igreja?

Porque nunca se fez tão necessário  ensinar as mulheres
os princípios da Palavra de Deus para a construção de
uma família abençoada. 

Porque está na essência da mulher o desejo de ter uma
família abençoada. E o livro Mulheres que Edificam traz
orientações à luz da Palavra de Deus, direcionamento e
estratégias para Edificar com sabedoria

Capacitar e encorajar mulheres a viverem os papéis
estabelecidos por Deus em sua Palavra.



É palestrante  em igrejas, eventos, reuniões e retiros

para o público feminino. A sua mensagem e escrita

toca o coração de mulheres em todo o Brasil e fora.

Fundadora do Ministério MEL - Mulheres que Edificam

Lares, que tem por finalidade inspirar, motivar

mulheres a viverem os princípios da palavra de Deus

para a construção de uma família abençoada.

Sua maior paixão é ver mulheres  se rendendo ao

chamado de Deus para se tornarem tudo o que o

Abba Pai planejou para elas.

Serve ao Senhor na igreja Assembleia de Deus.

Esposa do Ataíde e mãe do Jessé  e Matheus. Ela e o

seu esposo moram em Cuiabá-MT.

Adriana de Paula

Obras da Autora



Mulheres que Edificam Lares

Clique abaixo e vá para nossas redes sociais e blog 

Para saber como fechar uma turma e sobre  o 
valor  do material para implantar o curso, entre 

em contato pelo fone:

(11) 97739 6599 ou (11) 98408 3059

https://www.instagram.com/mulheresqueedificam_oficial/
https://t.me/mulheresqueedificamlares
https://www.youtube.com/mulheresqueedificam
https://www.mulheresqueedificam.com.br/blog
https://facebook.com/mulheresqueedifiicam

