ESTUDOS SOBRE MORDOMIA
8. ILUSTRAÇÕES QUE JESUS USOU PARA ESCLARECER
O SENTIDO DA MORDOMIA CRISTÃ
Jesus disse muitas coisas sobre dinheiro, bens materiais e mordomia. Nos evangelhos de Mateus,
Marcos e Lucas, quase todos os capítulos têm algumas coisa sobre o assunto. Vamos examinar
algumas destas passagens.

A) Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mt 6.19-24,33.
1. Que foi que Jesus disse acerca dos tesouros ou bens terrenos? (v. 19. Ver Pv 23.4 -5).
2. Que foi que disse sobre os tesouros ajuntados no céu? (v. 20).
3. Que pensamentos e interesses maiores tendem a ocupar a mente das pessoas que ajuntam
tesouros na terra? (v. 21. Ver I Tm 6. 9 -10).
4. Será então que é pecado ser rico? (Ver Gn. 24. 34-35; II Cr 1.11-12; Jó 42.10,12; Mt 27.57).
5. Na sua opinião, como é que uma pessoa pode ajuntar tesouros no céu? (I Tm 6.17-19; II Tm
1.8,12).
6. Que pensamentos e interesses maiores ocuparão a mente daqueles que ajuntarem tesouros
no céu? (v. 21, 33; I Tm 6.10-12; Cl 3.1-2).
7. Leia os textos seguintes e diga onde os homens ricos neles mencionados tinham as suas
maiores riquezas e os seus corações? (II Cr 29. 2 -3; Lc 18.22 -23; At 4. 36-37; At 5.1-2).
8. Será que o nosso procedimento em relação aos dízimos e às ofertas revelam onde, afinal,
estamos ajuntando tesouros e pondo os nossos corações?
9. Complete e decore: "Se as vossas riquezas prosperam..." (Sl. 62.10).
B) Sem trombetas. Mt 6.1-4.
1. Qual o nome que Jesus dá àqueles que contribuem para serem vistos e elogiados pelos
homens (v.2).
2. Qual a recompensa recebe da parte de Deus o que assim contribui? (v.2b e vs.1 e 4).
3. Na sua opinião, qual é o sentido do v.3?
4. Quem é que sempre vê a oferta e também o espírito com que é dada? (v.4. Ver At 10.1-4).
A) Maneiras certas e erradas e empregar bens e dinheiro. Mt 25.14-30.
1. Que é que os três servos desta parábola receberam? V.14).
2. Reconheceram eles que os talentos não eram seus, mas do Senhor? (vs.20,22,25,27).
3. Quanto recebeu cada um? Com que critério? (v.15).
4. Qual foi a recompensa dos servos fiéis por sua boa mordomia? (v.21-23).
5. Como o Senhor definiu o servo infiel? (vs.26-30).
6. Por que motivo? (vs.24-25).
7. Qual foi a recompensa deste servo infiel, que não exerceu boa mordomia? (vs.28-30).
8. Qual é o ensino central de Jesus sobre mordomia nesta parábola?
9. O que Jesus quis dizer aos seus ouvintes com as palavras do v.19? De que modo isto aplicase a nós hoje?
B) Jesus reprova a avareza. Lc 12.13-21.

1. Será que o homem desta parábola reconhecia o princípio básico da mordomia, ou seja, que
tudo pertence ao Senhor? (vs.17-18).
2. Se o campo deste homem produziu com abundância, o que é que ele deveria ter reconhecido
prontamente e o que deveria ter feito em seguida? (Ver I Cr 29.11-14).
3. De acordo com II Co 8.13-15 e 9.10-12 e contexto, com que propósito Deus supre e aumenta
a sementeira de uma pessoa e a enriquece?
4. Em vez de pensar em repartir um pouco com os necessitados, em que o homem louco da
parábola pensou? (vs.18-19).
5. Quando uma pessoa está morrendo, que é que ela tem de valor real, na opinião de Jesus?
(v.20. Ver Mt 16.26).
6. Qual é o pecado que Jesus combate com esta parábola ou ilustração? (Vs. 13-15).
7. Em que situação a avareza deixa uma pessoa? (v.21).
8. Será que a mensagem que Jesus acrescentou aos seus discípulos, depois que contou esta
parábola à multidão (12.22ss), sugere que somente os ricos são tentados para a cobiça e para
a ansiedade, ou os pobres também?
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