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Vídeos Criativos,
Atividades para cada
faixa etária e outras

informações.

Cronograma Quinzenal
para o seu Devocional

diário.

Fique por dentro das
atividades que serão

realizadas nos próximos
14 dias. E participe!

PROGRAMAÇÃO

DEVOCIONAL

ESPECIAL

Rua Coronel Antônio Pereira da Silva, 107 - Bairro Sta Efigênia/BH

SOMOS TODOS

CUIDANDO DAS COISAS DE

Mordomos

Deus



QUI 16/06/2022

DOM 19/06/2022

Culto de Oração e Estudo da Palavra
Ás 19:30h

Culto da Família: Ás 18h 

SÁB 18/06/2022

PROGRAMAÇÃO QUINZENAL

Culto no Lar e Visita Familiar:
Para marcar um culto ou uma visita
familiar em sua casa, entre em contato 
com o Diácono Cleber. (31) 98705-3173

Aconselhamento Pastoral:
Para marcar um horário com o Pastor, entre em contato pelo Whatsapp:

(19) 98711-8830

Visita para Mulheres: Para
marcar uma visita feminina no lar,
entre em contato com a irmã Sônia
(31) 98684-0117.

DOM 12/06/2022

Culto de Missão e Primícias: Ás 18h
na direção do Depto de Evangelismo

SÁB 11/06/2022

Oficina Educa�va Baby (2 a 5 anos):
às 18h com a Professora Daniela
Oficina Educa�va Infan�l (6 a 13 anos):
às 18h - Aula de Educação Espiritual
com a Professora Renata
Oficina Educa�va para TODOS os Pais
às 18h - Aula de Educação Emocional
com a Professora Ariane

Oficina Educa�va Baby (2 a 5 anos):
às 18h com a Professora Daniela
Oficina Educa�va Infan�l (6 a 13 anos):
às 18h - Aula de Educação Espiritual
com a Professora Renata
Oficina Educa�va para TODOS os Pais
às 18h - Aula de Educação Emocional
com a Professora Ariane

QUI 09/06/2022

Culto de Oração e Estudo da Palavra
Ás 19:30h

FESTIVAL DE
COMIDAS TÍPICAS

DE INVERNO
25 | JUNHO | 2022

com Gincana Bíblica

Mais informações na úl�ma página.



INSTRUÇÕES PARA UM BOM DEVOCIONAL

Sugestão: Faça um jejum individual em um dia dessa semana.

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

ORAÇÃO INICIAL

ADORAÇÃO

PALAVRA

ORAÇÃO FINAL

Faça uma oração, pedindo a Deus que fale ao seu coração, através do 
louvor, da Palavra e em oração.

Escute o louvor da semana, através do QR-Code 
ao lado apontando a câmera do seu celular.

Esse é o momento da sua Adoração, portanto, 
louve o Senhor de todo o seu coração! Se 
preferir, escute mais louvores. 

Expresse a Deus sua gra�dão e amor através 
dos louvores que escutar!

Medite nas Leituras Bíblicas sugeridas, entendendo a melhor forma de
aplicar essa Palavra em sua vida! Uma sugestão: Reserve um caderno
para registrar diariamente essas informações.

Faça sua oração pessoal. Apresente a

Deus sobre o que você é grato(a), suas

aflições e angús�as, seus desejos e

sonhos. Peça a Ele que te oriente em

suas decisões. Ore por sua família, pela

igreja e por seus líderes. Para usar a

nossa Lista de Intercessão, scanneie

o QR-code ao lado.

O devocional é a sua maneira de amar a Deus diariamente. É a
manutenção da sua fonte. Precisa ser um es�lo de vida!  É um tempo
que você �ra para estar a sós com Deus.

https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vQvAr_A8s0YNexI2lxN8pHldIK88MPMgsKU9tfNPEN6Dk0DMJZkHUzMCZAflNykqwPX7iO9hDw8fUZr/pub


LEIA A INTRODUÇÃO ANTES DE INICIAR O CRONOGRAMA A SEGUIR.

Ser um mordomo implica a tarefa de tomar conta de algo. A 

mordomia cristã significa que Deus entrega nas nossas mãos várias 

coisas, que nós temos que cuidar delas de maneira responsável.

Assim como um trabalhador tem que mostrar o fruto do seu 

trabalho ao seu chefe, a Bíblia diz que um dia teremos que prestar 

contas a Deus de tudo aquilo que Ele nos confiou.

Salmos 24:1 ‘’Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e 

os que nele vivem;’’

1 Corín�os 4:1-2 ‘’Portanto, que todos nos considerem servos de 

Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses 

encarregados é que sejam fiéis’’.

Lucas 16:11 ‘’Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar 

com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras 

riquezas a vocês?’’

O princípio da mordomia é um princípio que devemos preservar e 

nos dedicar como uma responsabilidade. Mordomia é administrar, 

guardar, cuidar daquilo que é deixado sob nossa responsabilidade. E 

Deus tem nos dado muitas coisas para administrar! É nosso dever 

cuidar e manter tudo de forma que não apenas nossa geração usufrua, 

mas também as próximas.

Como você tem usado o que Deus entregou na tua vida?

INTRODUÇÃO

Somos todos mordomos, cuidando das coisas de Deus!



DEVOCIONAL: CRONOGRAMA QUINZENAL

SEG
1º Dia

TER
2º Dia

Lucas 16:10 - "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem 
é desonesto no pouco, também é desonesto no muito.

1 Pedro 4:10 -Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos 
outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múl�plas 
formas.

Se tudo o que somos e temos pertence a Deus, então devemos viver como bons 
mordomos, administrando bem o que é do Senhor. O Dicionário Aurélio define 
“mordomo” como sendo “o serviçal encarregado da administração duma casa”. É 
alguém que cuida do que não é seu. O ensino de Jesus reflete princípios claros. Ele 
mostrou que Ele esperava a fidelidade da parte dos seus mordomos. O bom 
mordomo não é só o que não rouba ou lesa o seu senhor, mas também o que se 
mantém no propósito que lhe foi confiado. É mais do que lealdade e confiança! É 
dedicação ao que foi combinado, seguindo as instruções que Ele nos deu e o 
propósito revelado em Sua Palavra!

A mordomia não envolve somente a administração correta dos nossos bens, mas 
também dos dons e ministérios que o Senhor confiou a cada um de nós. Alguns ficam 
com medo da prestação de contas, como se não fossem capazes de lidar com o que 
Deus lhes confiou, mas há um princípio inques�onável na mordomia ins�tuída por 
Deus: Ele, em Sua sabedoria e jus�ça, nunca pedirá a ninguém para fazer alguma 
coisa que não consiga fazer. Ele conhece as nossas limitações e também a nossa 
capacidade. Leia também Mateus 25: 14-15 e 2 Timóteo 1:6.

1 Corín�os 6:19 - Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário 
do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e 
que vocês não são de si mesmos?

QUA
3º Dia

Foi Deus que criou nossos corpos, de forma muito especial. Por isso, cada um de nós 
deve cuidar do corpo e tratá-lo com respeito. O corpo do crente é o templo de Deus, 
porque o Espírito Santo mora dentro dele. Cuidar do corpo envolve beber água, se 
alimentar de forma saudável, lavar e pentear os cabelos, escovar os dentes, tomar 
banho, cortar as unhas, pra�car a�vidades �sicas, descansar, ves�r-se com decência e 
modés�a, entre outras a�tudes. Leia também Salmos 139:14 e 1 Tessalonicenses 4:4-
5. Se esforce para lembrar de mais algumas a�tudes e registre na página de a�vidades.



Organizar as finanças pode ser uma tarefa complicada. O que é mais importante? 
Onde inves�r? Como garan�r o essencial para minha família? O dinheiro é uma coisa 
traiçoeira, que exige sabedoria para gerir. A Bíblia tem muitos conselhos sábios para 
gerir bem seu dinheiro. Não deixe o dinheiro se tornar a coisa mais importante de sua 
vida. Não comprometa seus valores por dinheiro! Deus vê e não deixará a 
desones�dade sem cas�go. Mas Deus abençoa e cuida de quem é honesto. Invista em 
pessoas! Generosidade dá lucro de amor e gra�dão. Sem generosidade, você poderá 
ter muito dinheiro mas será pobre nas coisas mais importantes da vida.Leia também 
Eclesiaste 5: 19.

SEX
5º Dia

QUI
4º Dia

Provérbios 11:24 - Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas 
riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza.

SÁB
6º Dia

Filipenses 4:8 - Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo 
o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o 
que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de 
excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.

Eclesiastes 3:1 - Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo 
para todo o propósito debaixo do céu.

Algo que Deus nos deu e devemos administrar bem, é a nossa mente. Deus também 
nos dá orientações de como cuidar dos nossos sen�mentos e pensamentos. Deus te 
criou de uma forma maravilhosa. Se conhecer e firmar sua iden�dade em Deus, é 
uma das formas mais eficazes de proteger a mente de pensamentos e sen�mentos 
que não contribuem para a nossa edificação. Outra forma é crescer no princípio da 
gra�dão. Somos orientados a sermos gratos, isso alegra a alma. Leia também 
Filipenses 4: 6-7 e 1 Tessalonicenses 5:18.

Uma das coisas mais valiosas que Deus nos dá é o nosso tempo. Como você tem 
usado o tempo dado por Deus? Será que você tem usado o seu tempo para glorificar a 
Deus? Por meio de a�tudes simples, você pode fazer o seu dia render mais e 
desfrutar das bênçãos que Deus te deu. Gerir bem o tempo é uma forma de trabalhar 
de um jeito inteligente, fazendo muito mais em menos tempo. Algumas formas de 
administrar bem o tempo, é construir uma ro�na onde as necessidades são supridas 
e as prioridades são realizadas, também não perder tempo com comparações, com 
coisas que não edificam, ser pontual nos compromissos e dedicar ao Senhor um 
período do seu dia. Você lembra de mais algumas a�tudes? Registre na página de 
a�vidades.



SEG
8º Dia

Eclesiastes 3:13 - Descobri também que poder comer, beber e ser 
recompensado pelo seu trabalho, é um presente de Deus.

Deus nos deu nossa família e precisamos cuidar dela. A família é o lugar ideal para 
refle�r o amor de Deus, administrando bem nossos relacionamentos familiares. A 
Família tem valor singular no projeto de Deus para demonstração do seu amor e 
graça. Famílias bem ajustadas é sinal de uma sociedade bem sucedida e de igrejas 
plenas da graça de Deus. É dentro do nosso lar que somos desenvolvidos e aperfeiço-
ados, que somos treinados para viver nosso chamado e propósito. Quando adminis-
tramos bem nosso lar estamos sendo bons mordomos. Do contrário, quando não nos 
dedicamos em demonstrar nosso amor, cuidar e suprir as necessidades da nossa 
família, a Palavra diz que é o mesmo que negar a fé. Olhe o quão importante para 
Deus é a sua família! Leia também 1 Timóteo 5:8.

Ser filho de Deus é um grande privilégio! Deus é o melhor pai que existe. Ele ama e 
cuida de seus filhos. Quando alguém se torna filho de Deus, essa pessoa se torna 
herdeira de tudo o que Deus possui. Tudo o que pertence a Deus passa a ser dela por 
herança. Honrar a Deus com tudo que temos é a forma que administramos bem esse 
presente glorioso que Deus nos deu: o poder de pertencer a uma família eterna! 
Durante nossa vida precisamos cuidar bem do nosso comportamento, a nossa 
conduta precisa testemunhar a respeito desse poder que recebemos e representar o 
Reino de Deus. Leia também Atos 4:33.

DOM
7º Dia

João 1:12 - Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de 
serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome;

TER
9º Dia

Provérbios 11:29 - Quem causa problemas à sua família herdará 
somente vento; o insensato será servo do sábio.

O nosso trabalho pode ser gra�ficante, digno e justo, mas ele também pode causar 
em nós frustrações, por isso, é importante lembrar que não servimos a homens, mas 
estamos servindo a Deus. A Palavra de Deus tem o poder de nos dar mo�vação e força 
para con�nuarmos todos os dias a luta diária. Administrar bem o trabalho que Deus 
nos deu, envolve ter uma conduta honesta e fiel, no que depender de você, se 
relacionar posi�vamente com seus colegas de trabalho, ser pontual com seu horário, 
realizar as tarefas a qual é responsável e estar disponível para ajudar de acordo com 
sua capacidade e habilidade. Leia também Colossenses 3: 23-24.



Educar filhos não é uma questão de métodos, mas de princípios. Ter filhos é a 
oportunidade que temos de transmi�r o nosso legado de fé. A oportunidade de 
acelerar o nosso processo de amadurecimento e ser lembrado todos os dias o quanto 
as coisas simples são essenciais, aprendendo, experimentando e ensinando, cada dia 
mais sobre a grandeza do amor de Deus. Os filhos são a maior herança que alguém 
pode ganhar! Assuma sua missão de mãe ou de pai e dê o seu melhor. Tem dias mais 
di�ceis que os outros? Com certeza. Mas temos o dia de amanhã para começar a fazer 
tudo certo de novo. Não desista, os frutos serão visíveis. Ser um bom mordomo dos 
filhos que Deus nos deu, envolve criar um AMBIENTE PROPÍCIO para que a Palavra de 
Deus fru�fique no coração do seu filho,  PREPARAR a terra do coração do seu filho para 
que ela seja fér�l! Mostrar o quanto estarmos enraizados em Jesus é uma questão de 
SOBREVIVÊNCIA! Você pode PLANTAR a semente, REGAR e colocar o vaso no LUGAR 
CERTO para que ele receba o sol apropriado! Pais, NÃO PENSE que TUDO DEPENDE DE 
VOCÊ, mas também NUNCA PENSE que o você faz É INSIGNIFICANTE e não IMPORTA! 
Você é um fator determinante para o seu filho. Leia também Salmos 127:3-5.

Maridos, sua esposa é um presente que Deus te deu para cuidar! Uma das funções do 
HOMEM estabelecida por Deus é o SACERDÓCIO. Ser o líder, ser o cabeça, direcionar e

O pai e a mãe são as autoridades na família, com a responsabilidade muito séria de 
educar e cuidar dos filhos. Os pais não são perfeitos mas merecem a honra dos filhos 
pelo trabalho que fazem. Obedecer e respeitar seus pais é uma boa mordomia de 
todo filho(a). À medida que vai crescendo e ganhando independência, os 
ensinamentos dos pais se tornarão conselhos que devem ser escutados. Outra forma 
de ser um bom mordomo administrando seu relacionamento com seus pais, é estar 
disponível e disposto a ajudá-los a manter o lar organizado, dividir as tarefas de 
acordo com sua capacidade, cuidar de seus pais em momentos vulneráveis e orar 
sempre por eles. Leia também Colossenses 3:20 e Provérbios 1:8-9.

QUI
11º Dia

Efésios 6:1-3 - Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é 
justo. "Honra teu pai e tua mãe", este é o primeiro mandamento 
com promessa: "para que tudo te corra bem e tenhas longa vida 
sobre a terra".

QUA
10º Dia

Efésios 6:4 - Pais, não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a 
instrução e o conselho do Senhor.

SEX
12º Dia

Provérbios 18:22 - Quem encontra uma esposa encontra algo 
excelente; recebeu uma bênção do Senhor.



DOM
14º Dia

Mateus 19:6 - Assim não são mais dois, mas uma só carne. 
Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem.

O amor entre um casal é um relacionamento muito especial! Deus criou o casamento 
para ser um relacionamento abençoado, cheio de amor entre os dois cônjuges, que 
os ajuda a vencer as dificuldades. Ser casal não é uma escolha momentânea, é uma 
escolha diária,  em se ajudar e trabalhar em equipe. Deus é a fonte de todo amor, com 
Cristo podemos ter uma referência do que é realmente amar e se doar por alguém. 
Não cuidarmos do nosso casamento é o mesmo que abrirmos mão dele, e então 
estamos deixando de cuidar de um grande projeto que Deus confiou em nossas 
mãos. O casamento é o nosso melhor inves�mento e o Senhor conta com ele para 
expandir o Reino Dele na terra! A unidade vem com a conexão, com o perdão, com 
inves�mento de tempo e recursos. O modo com que nos relacionamos é que vai 
sustentar o nosso amor. Leia também Hebreus 13:4.

Esposas, seu esposo é um presente de Deus para sua vida! Um dos papéis que Deus 
direcionou à mulher é o de ser AUXILIADORA, aquela que abraça os sonhos e visão 
do marido, aquela que se submete à missão que ele tem. “Tô junto com você por 
onde for!” Entenda que vocês estão NO MESMO TIME! Se um es�ver “contra” o 
outro, são os dois que perdem. Não importa a dificuldade, lutem juntos, chorem 
juntos, orem juntos. Tenha sempre o Senhor como centro de TUDO! Deixe-O reger 
sua vida. Receba Seu amor, para vconseguir se amar e amar seu cônjuge. Os conflitos 
fazem parte da vida, mas aprender a resolvê-los juntos é um grande segredo para 
administrar bem seu casamento! Envolve reciprocidade e sen�mentos sinceros, uma 
busca gen�l e não egoísta! Viver de mãos dadas te permi�rá ser um bom mordomo. 
Leia também Provérbios 12:4  e Provérbios 14:1.

SAB
13º Dia

Provérbios 31:11-12 - Seu marido tem plena confiança nela e nunca 
lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal, todos os 
dias da sua vida. 

proteger. Proteger quem amamos começa pela disciplina de lutar diariamente contra 
o mal que há dentro de nós! É preciso dominar-se primeiro para amar melhor e ter 
a�tudes que faça sua esposa se sen�r amada, seja gen�l e presta�vo! Cada um de nós 
chega ao casamento com personalidades e históricos diferentes. Chegamos com 
expecta�vas diferentes, formas diferentes de encarar as coisas, e opiniões dis�ntas 
sobre o que é importante na vida. Num casamento saudável, essa variedade de 
perspec�vas PRECISA ser alinhada. Não precisamos concordar em tudo, mas, sim, 
conversar, encontrando uma maneira de alinhar as diferenças para não provocar 
divisão. Só o verdadeiro amor produz pontes ao invés de muros! Leia também  
Colossenses 3:19, Gênesis 2:18 e Efésios 5:25-29.



IPUB
BabyBaby

Papai e Mamãe, ajude seu filho(a) a colocar em 

sua ro�na a prá�ca do devocional. Assista com 

ele(a) o vídeo, scaneando o QR-code ao lado. 

Conversem sobre o que estão aprendendo com 

esse cronograma, instruindo e es�mulando-o a 

ser um bom mordomo, cuidando bem de tudo 

que Deus o deu!

Jovens, separamos um vídeo rápido e bem 

interessante para te ajudar a compreender a 

que a vida é um presente de Deus para nós! Que 

você possa através dessa reflexão e desse 

devocional, encontrar a alegria de viver e 

cuidar de tudo que Deus te deu! Assista 

scaneando o QR-code ao lado! 

Papai e Mamãe, assista com seu filho(a) o 

vídeo, scaneando o QR-code ao lado. Cantem 

essa canção e divirtam-se dançando na 

Presença de Deus! Durante essas duas 

semanas, aproveite cada oportunidade para 

falar com seu filho que precisamos cuidar bem 

de tudo que Deus nos deu!

IPUB
KidsKids

02 a 05 anos

06 a 13 anos

A partir de 14 anos



ATIVIDADE
Escreva nos espaços abaixo, atitudes que você pode pratica para
ser um bom mordomo do Reino de Deus, no que diz respeito ao:

AO FINAL DESSE DEVOCIONAL, DESTAQUE ESSA FOLHA E
A DEIXE EM UM LUGAR VISÍVEL PARA NÃO ESQUECER!

SEU CORPO

SUA FAMÍLIA

SEU TEMPO



SEMANA 21

SEMANA 22

SEG TER QUA

QUA

QUI

QUI

SEX

SEX

SÁB

SÁB

DOM

SEG TER DOM

LEITURA BÍBLICA | ORDEM CRONOLÓGICA

1 Crônicas 26 a
29; Salmos 27

Provérbios 
1 a 3

Salmos 131, 138-
139, 143-145

Cantares de
Salomão 1 a 8

Salmos 
95, 97 a 99

1 Reis 1-2;
Salmos 37,71,94

2 Samuel 24; 1
Crônicas 21-22;

Salmos 30

Salmos 
119:1-88

Salmos 
108 a 110

1 Reis 3-4;
2 Crônicas 1; 

Salmos 72

1 Crônicas 
23 a 25

Salmos 
119:89-176

2 Samuel 22-23,
Salmos 57

Salmos 
111 a 118

FESTIVAL DE
COMIDAS TÍPICAS

DE INVERNO
25 | JUNHO | 2022

Um saboroso Cardápio e Uma preciosa Comunhão!!!

PROGRAMAÇÃO: ORGANIZAÇÃO:

- Gincana Bíblica e Competição 
entre os departamentos.

- Premiação da Equipe 
Vencedora

- Festival de Comidas Típicas 
de Inverno

- Cada família da igreja estará 
responsável por trazer um 
item do cardápio. Confira a 
lista de sugestões e registre 
sua escolha com o diácono 
Cleber.
- Teremos Convites para 
Visitantes, no valor de R$15 
por pessoa.
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