
 
 

 

 

 

 

A ORDEM DE UMA CASA TRAZ PAZ.  

MM RCO 

 



Introdução 

  

 Há quem goste das tarefas domésticas e há também 

quem necessite deste trabalho para sobreviver. Manter a 

limpeza e organização faz com que sobre mais tempo para 

fazer o que realmente se gosta.  

Para facilitar esta rotina preparamos um material que pode 

nos ajudar a estabelecer uma ordem nas tarefas, criando uma 

espécie de roteiro que direcionará e organizará as nossas 

tarefas, evitando desgaste e perda de tempo. 

Planejar transforma a rotina em algo prazeroso.    

É responsabilidade de todos nós manter nosso lar limpo e 

organizado. 

Montar uma rotina de atividades que todos membros da 

família participem e mantenham sua casa limpa e organizada  

Vamos aproveitar as dicas a seguir para criar um roteiro e ver 

o que melhor se encaixa na nossa semana, de modo a não 

acumular nossas tarefas. 

Cozinha e Área de Serviço 

Introdução 

  

 Há quem goste das tarefas domésticas e há 
também quem necessite deste trabalho para sobreviver. 
Sabemos que as tarefas nem sempre são as favoritas, 
mas elas são necessárias para o nosso dia a dia, nos 
consumindo tempo e esforços. 

Para facilitar esta rotina preparamos um material que 
pode nos ajudar a estabelecer uma ordem nas tarefas, 

criando uma espécie de roteiro que 
direcionará e organizará as nossas 
tarefas, evitando desgaste e perda 
de tempo. 

Planejar transforma a rotina em algo 
prazeroso.  

Vamos aproveitar as dicas a seguir para criar um roteiro e 
ver o que melhor se encaixa na nossa semana, de modo 
a não acumular nossas tarefas. 

 

 

 

Cuida de sua 
casa e não dá 

lugar a preguiça. 
Provérbios 31:27 
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TAREFAS 

• Lavar, guardar as louças e manter a pia limpa e 

seca;(D) 

• Limpar chão e manter tapete e pano de prato 

limpos;(D) 

• Limpar geladeira e armários por fora;(D) 

• Limpar janelas, portas e luminárias;(Q) 

• Limpar armários por dentro e gavetas;(M) 

• Limpar microondas, fornos e eletrodomésticos;(Q) 

• Verificar produtos e limpar a geladeira por dentro;(S) 

• Organizar os produtos da despensa, repor o que 

estiver faltando; 

• Retirar Lixo. (D) 

(D) Diariamente (S) Semanal (Q) Quinzenal (M) Mensal  

 

Refeições  
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• Arrume a mesa para as refeições segundo os horários 

combinados; 

• Coloque toalhas/jogos americanos e guardanapos 

sempre limpos e nunca amassados; 

• Use os talheres, pratos e copos adequados conforme 

as refeições a serem servidas; 

• Mantenha bandejas com temperos e matinais sempre 

limpos e em ordem. 

• Sempre que receber uma visita, pergunte se ela aceita 

algo pra beber ou comer. 

• Nunca fale de boca cheia. E antes de beber o líquido 

sua boca deve estar vazia. 

• Não encha o prato. E melhor você servir mais de uma 

vez do que fazer uma montanha. 

• Nunca palite os dentes a mesa. 

 

DICAS 

• 1.Mantenha sempre um bloco de anotações à vista. 

Anote os produtos que estão em falta e os recados a 

serem passados; 

• Forre as gavetas e os armários; 

• Separe os panos de cozinha, limpeza, chão e banheiro. 

Mantenha-os sempre limpos e cheirosos; 

• Criar kit de limpeza para cada ambiente; 
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• Cada produto tem sua utilidade, então separe-os 

conforme o seu uso; 

• Mantenha os produtos de despensa em ordem, cuide 

da data de validade e separe por ordem: latas, 

bebidas, produtos novos, produtos em uso sempre 

armazenados corretamente, temperos, doces, 

biscoitos, descartáveis e outros. 

 

ANOTE A RECEITA: 

Em um borrifador misture 450 Ml de água, 2 colheres de 
álcool comum liquido e 2 colheres de detergente neutro. 
Com esta misturinha se pode limpar qualquer peça, 
vidros e gorduras. 

 

Roupas  

 

• Separar as roupas em: 

brancas, delicadas, escuras, 

jeans, toalhas, roupas de 

cama, tapetes, panos de 

cozinha, etc; 

• Lavar as roupas com 

produtos adequados, ler os 

rótulos antes e ter cuidado para não causar manchas; 
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• Usar cabides para secar camisas e camisetas; 

• Manter varal, prendedores e cabides guardados; 

• Definir dias para lavar e passar as roupas; 

• Manter a tábua e o ferro guardados; 

• Lavar cortinas de 6 em 6 meses, podendo aspirar 

mensalmente. 

 

 

Banheiros  

TAREFAS 

• Retirar o lixo; (D) 

• Lavar todo o banheiro (box, sanitário, azulejos, pia, 

etc.) ;(S) 

• Trocar toalhas e tapetes se necessário; 

• Bancada organizada: na bancada, agrupe os produtos 

em bandejas ou cestas, assim facilita até na hora da 

limpeza; 

• Limpar dentro dos armários e gavetas. (Q) 

 

 

(D) Diariamente (S) Semanal (Q) Quinzenal (M) Mensal 

DICAS 
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1. Verificar datas de validade dos produtos na 

hora da organização; 

2. Manter sempre estoque de produtos dentro do 

banheiro;  

3. Tapetes devem estar sempre limpos e secos; 

4. Tenha sempre um aromatizante a disposição.  

 

Quartos 

 Quarto é um lugar de descanso, ele deve estar sempre 

limpo e cheiroso. 

TAREFAS 

• Limpeza geral (janelas, tapetes, pisos, espelhos) (S) 

• Trocar as roupas de cama (S) 

• Arrumação da Cama (D) 

• Limpeza dos armários e sapateiras (M) 

• Abrir a janela para arejar e entrar sol (Ocasionalmente) 

• Limpar móveis (D) 

 

 

DICAS BÁSICAS PARA UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO 
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1. Sempre colocar no lugar algo que tenha usado, 

não deixe para depois. Se abriu, feche. Não 

presta? Joga fora. Estragou? Conserte; 

2. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu 

lugar. 

3. Use um porta chaves na entrada da casa; 

4. Ganchos para bolsas e mochilas ajudam 

bastante na organização; 

5. Tenha um porta-controle visível (TV, vídeos e 

outros eletrônicos); 

6. Evite levar para casa papéis de propaganda, 

encartes, jornais e revistas que não serão 

usados. Isso só acumula e deixa um ar de 

bagunça; 

7. Mantenha uma revisteira visível e não esqueça 

de descartar as velhas; 

8. Coloque caixas para correspondência evitando 

deixar papéis soltos, evitando a bagunça e o 

risco de extravio; 

9. Tenha ganchos para as toalhas em uso, se 

possível use cabides para secar e não misturar; 

10. Para as que tem criança tenham sempre caixas 

organizadoras para os brinquedos do dia-a-dia 

e não se esqueça de ensiná-los a guardar 

depois de brincarem; 

11. Cesto para as roupas sujas são importantes e 

devem estar sempre a vista; 

12. Quando recolher roupas no varal já separe as 

íntimas (use uma fronha), as que não precisam 
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passar, cama e banho. Isto facilita na hora de 

passar. 

 

 

 

Nós mulheres, fomos chamadas para sermos guardiãs da 

casa, e a partir do momento que estivermos honrando o nosso 

lar, diretamente, estaremos honrando a Palavra de Deus, bem 

como protegendo a atmosfera da nossa casa que deve ser 

repleta de amor, cuidado, carinho e respeito. Leia o que diz o 

Livro de Provérbios 31:12-17: 

“Ela só faz o bem, nunca o mal, todos os dias da sua vida.  

Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. 
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Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas 

provisões. 

Antes de clarear o dia ela se levanta, prepara a comida de 

todos da casa e dá tarefas as suas servas. 

Ela avalia um campo e o compra; com o que ganha planta uma 

vinha. 

Entrega-se com vontade ao seu trabalho; seus braços são 

fortes e vigorosos”. 

 

 

 

“Nosso desejo é para que na sua 
casa jamais falte a paz e o 
amor que sua família precisa.” 
 
 
Equipe Gestora Ministério da Mulher Região Centro Oeste. 
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Manual elaborado por Tereza Cristina Cândido Nunes. 

Tereza Cristina é casada, mãe e avó. E Bacharel em Teologia, 

secretária /tesoureira da Igreja de Deus no St Oeste- Goiânia, 

e fez diversos cursos de capacitação em: 

 

✓ Organização de armários 

✓ Organização por natureza (por Evelize Bernardi) 

✓ Semana da organização (Priscila sabóia) 

✓ Mesa Posta (na loja Renata Arantes) 

✓ Curso de dobras (mais Home Organizer) 

✓ Curso mala de viagem (mais Home organizer) 

✓ Curso de dobras 

 

 

 

 

 

 

 

Nome da empresa 

Endereço 
Endereço 2 
Cidade, Estado, CEP 

 
Telefone (555) 555-0125 
Fax (555) 555-0145 
 
Endereço do site 

 


