
 

  
A nossa reunião de hoje terá uma dinâmica 

diferenciada, pois iremos falar sobre conceitos de 

mordomia e, em seguida, realizar diversas leituras 

bíblicas para o entendimento da palavra. Então, 

pegue sua bíblia e vamos distribuindo a leitura 

entre nós para este momento da palavra. 

Iniciando, é importante destacar a 

necessidade de estudarmos o ensinamento bíblico 

sobre a mordomia, a fim de melhor cumprir a 

nossa responsabilidade como filhos de Deus e 

súditos de seu Reino. 

I – Definição de mordomia. 

A palavra mordomia vem de duas palavras 

latinas: 

MAIOR e DOMUS, as quais significam “o 

maior de uma casa”. No grego esta palavra é 

OIKONOMOS e significam supervisão dos 

negócios, da casa, dos empregados e/ou da mesa 

do Senhor. 

Mordomia é a prática da utilização de tudo 

quanto colocamos na obra de Deus e a serviço da 

humanidade. Assim, mordomia “significa 

colocarmos nossos bens no altar do Senhor”. 

Textos bíblicos sobre “mordomia”: Gn 

43.19 e 44.4; Is 22.15; I Co 4.1; I Cr 27.31e I Pe 

4.10-11. 

 

II – Áreas da mordomia. 

a) mordomia do tempo: Ef 5.13-17; Jo 9.4; 

e Sl 118.24. 

b) mordomia dos talentos: Mt 25.14-30; e I 

Pe 4.10. 

c) mordomia do evangelho: Lc 12.42; Ef. 

3.2-9; I Co4.1; I Ts 2.4; Lc 8.10; e Mc 16.15. 
d) mordomia dos bens materiais: Mt 23.23; 

Lc 18.12; Gl 6.6; Mt 6.21; Lc 16.11; Cl 1.16 e I 

Tm 6.7. 

 

III – Motivos para a mordomia. 

Tudo pertence a Deus. A mordomia é a 

tarefa que o mordomo cumpre, zelando, cuidando 

e desenvolvendo aquilo que lhe foi confiado e 

colocado sob sua guarda. O mordomo é um 

administrador que deve prestar contas daquilo que 

foi deixado sob sua responsabilidade como fruto 

de uma confiança que se lhe dispensou. 

 

 

 

 

Pela Bíblia reconhecemos que Deus é o 

DONO de todas as coisas e nós somos 

administradores daquilo que Ele nos Deus, 

inclusive de nossas próprias vidas. (Sl. 24.1; Ag 

2.8; Dt 8.17-18; Sl 89.11; e Ex 29.2-3,8-10). 

Precisamos lembrar que nada trouxemos 

para este mundo (I Tm 6.7; Jo 1.21 e Pv. 27.24). 

E, precisamos compreender que um dia 

prestaremos contas de tudo. Vejamos que em Ex 

19.5 e Sl 50.10-12 Deus se declara a si mesmo 

como o proprietário de todas as coisas, o que nos 

leva a entender que todo o ser humano prestará 

contas de tudo que realiza. 

A Bíblia confirma que todos teremos de dar 

contas de nossos feitos diante de Deus (Rm. 

14.12; Lc 16.2 e Mt 25.29). Além disso, o avanço 

da obra de Deus depende de nossa contribuição e o 

nosso foco como Igreja é investir, amar e cuidar de 

pessoas (Ml 3.10 e Lc 6.38). 

 

IV – Características da mordomia cristã. 

a) Fidelidade: Mt 24.45; Mt. 25.21 e Lc 

12.42. 

b) Sabedoria: I Co 3.10 e Tg 1.5. 

c) Prioridade: II Co 8.5 e Pv 3.9. 

d) Regularidade: I Co 16.2. 

e) Dedicação: Lc. 19.13; Gl 6.9-10 e II Co 

8.7. 

 

V – Como devemos exercer a mordomia. 

a) Com gratidão, pois de Deus tudo 

recebemos e a Ele devemos ser gratos, exercendo a 

nossa mordomia. 

b) Com fé, pois se temos dado nossa vida 

para o Senhor, devemos crer que nos dará 

condições de viver com o que temos depois de 

entregar o que Lhe diz respeito (Atos 4.37-37). 

c) Com amor, pois sabemos que a nossa 

mordomia será usada para proveito de muitos 

outros, e para que sejamos em verdade um canal 

de bênçãos devemos fazer tudo por amor. 

d) Com adoração, pois adorar é a mais 

sublime forma de comparecermos diante de Deus. 

A mordomia cristã deve ser praticada por 

todos nós, pois ela é fruto do temor do Senhor (Ec 

12.13).  

 

              
           

 

                 

A mordomia cristã! 

Honre o Senhor com todos os seus recursos e 

com os primeiros frutos de todas as suas plantações; 

os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus 

barris transbordarão de vinho. Provérbios 3:9,10 

Semana 09 à 15 de 

Setembro de 2019. 


