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Três princípios da boa mordomia

Mordomia: A luz do Salmo 24:1, sugere o 
conjunto de bens tanto espirituais quanto 
materiais, sobre o qual Deus nos constituiu 
como administradores, sendo que todas as 
coisas pertencem a Ele. Somos mordomos e 
não donos.

“Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem 
vai atrás de fantasias não tem juízo” (Pv 12:11).

Jesus gosta de recompensar a boa administração. Os maus 
administradores desperdiçam e perdem seus recursos, por outro lado 
os bons administradores recebem sempre mais!

O Senhor dá mais aqueles que demonstram confiabilidade, mas 
não dará nada para aqueles que estão sendo irresponsáveis com seus 
recursos ou que não sabem para onde seus recursos estão indo. 
Entenda, na parábola dos talentos diz que o homem “chamou os seus 
servos e confiou-lhes os seus bens”. Somos como aqueles servos e 
Deus é como aquele homem. Ele nos entregou os seus bens e espera 
que os usemos e os distribuamos.

2.  Aja sempre com sabedoria e responsabilidade

1.  Não desperdice seus recursos 
com coisas inúteis

“A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a 
manter-se nas veredas dos justos” (Pv 2:20)

Voce está fazendo o melhor com o que Deus lhe deu? Certamente 
Deus pensa muito mais em mordomia do que nós, pois este assunto 
está presente ao longo da história. As primeiras instruções que Deus 
deu a Adão e Eva se relacionavam a mordomia: “Sejam frutíferos e 
multipliquem-se, cuidem deste jardim e deixem somente aquela 
árvore em paz. ( Gn 1:28 e 2:17).

Se não formos bons mordomos, isto inclusive limitará nossa 
capacidade de ajudar as pessoas e promover o avanço do Reino de 
Deus.

3. Aprenda a poupar para enfrentar as situações 
atemporais

Outras vezes ficamos irritados com Deus porque “Ele não está 
cumprindo Seu dever conosco” ou até mesmo “nos punindo”, 
financeiramente falando. 

“Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo 
devora tudo o que pode” (Pv 21:20)

Deus é constante, o mundo não. Em outras palavras, a situação 
econômica do nosso País pode ter altos e baixos e isto afetar as nossas 
finanças, mas Deus continua sempre o mesmo. Até mesmo as pessoas 
que possuem muitos recursos e posses estão sujeitas a sofrerem 
flutuações em suas finanças.

Fernando Cesar Monteiro
Flávia Helbing da Rosa da Silva

Guilherme Alves Simões

Sábado

20h   Culto de Casais (2ª do mês)
19h   Culto em Inglês (1° do mês)

20h   Culto dos Jovens

15h Kings Kids

18h 2º Culto

09h Escola Dominical

20h 3º Culto
Culto Infantil: Salas no 1º andar

Domingo

10h30 1º Culto

14h30 Culto da Restauração
12h15 Meia Hora com Jesus
Quarta-feira

14h30    Oficina de artesanato

Quinta-feira

19h30  Momento Mulher (1ª do mês)
19h     Oficina de artesanato

Sexta-feira
20h    Reunião dos Homens

Terça-feira

Culto Infantil: Salas do 1º andar

14h30    Reunião Soc. Mulheres (1ª mês)
14h30 Discipulado p/Mulheres

19h30 Culto libertação da família (4ª mês)

19h30 Conexão vertical - Juvenis

19h30 Culto de Oração,       
Libertação e Cura

Igreja Metodista Central de Londrina

Av. Rio de Janeiro, 587 - CEP 86.010-150

Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR

www.metodistalondrina.com.br

secretaria@metodistalondrina.com.br

Segunda-feira - Pr. Guilherme
prguilherme@metodistalondrina.com.br

Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@metodistalondrina.com.br

Sexta-feira - Pra. Flávia
praflavia@metodistalondrina.com.br

Descanso Pastoral Pontos Missionários e 
Campo Missionário:

P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 2156
Conjunto Lindóia
Domingo - 19h30 - Culto
Quinta-feira - 19h30 - Culto

P.M. - Londrina Leste
Av. Jamil Scaff, 2259
Alexandre Urbanas
Domingo - 19h - Culto
Quarta-feira - 20h - Culto

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo - 19h30 - Culto
Quinta-feira - 20h - Culto

Aconselhamento Pastoral 
Das 09h às 18h

As vagas são limitadas!!

4) Missão Distrital, Regional e Nacional - (março/2020 a maio/2020)

CLASSE DE MISSÕES, O QUE SERÁ ABORDADO?

1) Base Bíblica - (agosto/2019 e 1ª semana de setembro/2019);

2) Missão Local -  (setembro/2019);

3) Missão Internacional - (outubro/2019, novembro/2019);

Para as pessoas que tem interesse em participar da Classe de Missões, 
informamos os assuntos que serão abordados e explanados durante as aulas, bem 
como, o período do curso:

Faça sua inscrição com Nilma no 99990-0300. 

Anotações

Daniele no 99995-9274

 - Analgésicos;

 (ranitidina e omeprazol);

 - Cremes para infecção genital;

Informações e 

 - Remédios para gastrite

 - Xaropes para tosse ;

 - Remédios para vômito e

 - Pomadas/cremes

Necessita de 

doações de 

medicamentos:

 - Anti-inflamatórios;

 - Soro nasal;

 diarréia.

 - Vitaminas;

doações com

dermatológicos (para fungos, 
picadas de insetos e

  dermatites);

 - Vermífugos;

 - Antibióticos;

 - Anticoncepcional;

Nação da Cruz

Continua na pág. 02



Homem ao Máximo

Dizemos isso mesmo que não tenhamos orado para saber se deveríamos gastar o nosso 
dinheiro como fizemos. Na maior parte das vezes, sofremos a conseqüência das nossas próprias 
escolhas. Devemos sempre orar e pedir o conselho de Deus, antes de gastarmos os nossos 
recursos. Maior parte do estresse, da preocupação e da ansiedade que há no mundo e nas 
famílias é causada pelo fracasso em exercer uma boa mordomia.

Conclusão

Convidamos todas as mulheres para participar! Será numa 
quinta-feira no salão social às 19h30. Seremos ministradas pela 
irmã Rita de Cássia Rodrigues. Em meio a louvor, Palavra e muita 

comunhão, serviremos um delicioso caldo! Confirme sua presença ao final dos Cultos 
ou com  Sônia 99646-5916 ou Claudia 98478-4262.

04 de Julho - Jantar de Mulheres

06 de Julho - Momento Devocional em Inglês

“Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será 
uma benção” (Gn 12:2)

Artur Azibeiro

Deus deseja ardentemente nos abençoar para que possamos ser uma benção para outros. 
Porém, como vimos, isto só será possível se decidirmos ser bons mordomos das bênçãos que o 
Senhor nos confiou.

14-20 de Julho – Missão Barco Hospital da Amazônia

Na Missão Amazônia, atendemos comunidades Ribeirinhas e 
população indígena. Precisamos de doações de medicações e 
material escolar para essa missão. Confira na aba do 

boletim os medicamentos! As doações também podem ser em dinheiro, para que 
compremos lá, pois o custo do despacho de bagagem é muito alto. Mais informações 
com Daniele no 99995-9274.

Nessa classe, ensinaremos sobre missão local, nacional e internacional. 
Conheceremos os costumes e cultura de diversos países. Contato com 
Nilma no 99990-0300. As vagas são limitadas! 

Doe seu tempo, na confecção de peças em tricô ou crochê para os 
irmãos refugiados na Jordânia (blusinhas, gorros, cachecóis e 
luvas). Retire a lã com a Sociedade de Mulheres, ou doe lã para o 
projeto. Mais informações com Nancy no 99117-2283.

Classe de Missões

Nossos Momentos Devocionais em Inglês tem sido uma benção! Você 
que deseja aprimorar seu idioma participe! Será às 19h no Templo. 
Come praise with us!

Doe seu tempo e aqueça pessoas!

Teremos novas classes do Curso Homem ao Máximo! As inscrições 
estão abertas. Turmas aos domingos, terças e quintas. Entre em 
contato com Adauto 99942-0779 ou Everaldo 99629-8539.

0302

Texto para reflexão

23 DOMINGO
Fabiano Rodrigues Simão

24 SEGUNDA
Raquel Trindade Silva Garcia

25 TERÇA
Lukas Aragão Bilac Costa
Maura Ladeia de Carvalho

26 QUARTA
Edna Maria Malvezi Hayashi
Fátima Ap. Nascimento Bataglia
Silvia Maria Jardini Luiz
Wesley M. Villas Boas de Oliveira

27 QUINTA

28 SEXTA
Mariana Silva Alexandre
Sanderson Adriano Rocha

29 SÁBADO
Ana Maria Dias Rivaroli
Matheus Augusto Silva Theodoro
Pedro Alberto Palma dos Santos

Agenda

Recados

Aconteceu

JANTAR DOS NAMORADOS

FEIRA DO EMPREENDEDOR

MOMENTO DEVOCIONAL EM INGLÊS

I Tessalonicenses 5:15-18
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