
A doutrina da  

MORDOMIA



Essa doutrina está presente em quase todos os 
livros da Bíblia

Introdução

Sua abrangência inclui: 
• corpo 
• mente 
• tempo 
• oportunidades 
• relacionamentos 
• bens materiais 
• dízimos e ofertas 
• cidadania, etc.



I 
A BASE DA DOUTRINA



1. Significvado do termo

Abraão tinha um servo ou 
mordomo que “governava 
tudo o que possuía” 
(Gn 24.2 RA).

mor (principal)
domos (casa) { Mordomia é chefia, 

administração da casaMordomia {

José logrou o favor de Potifar, 
que “o pôs por mordomo de sua 
casa, e lhe passou às mãos tudo 
o que tinha” (Gn 39.4 RA).



1. Entendendo o termo

Os cristãos são mordomos, administradores, 
ajudantes, servos de Deus e de Cristo

Jesus e os apóstolos deram ao termo um 
significado espiritual e missiológico: 

Parábola dos Talentros:  
Mt 25.14-30

Paulo: “É indispensável que o bispo 
[supervisor, líder] seja irrepreensível 
como despenseiro de Deus...  
[o mesmo que mordomo]” (Tt 1.7).



2. A base da doutrina
Na parábola … os servos ou mordomos não eram 
donos da casa, dos bens ou dos conservos, mas 
apenas seus administradores. 
"O Senhor lhes confiou seu (dele) dinheiro…” 

O mordomo de Abraão 
administrava os bens de Abraão

José administrava os bens de Potifar



2. A base da doutrina
A Bíblia claramente ensina que tudo pertence a 
Deus. Esta é a base da doutrina da mordomia!

“Os mais altos céus e a terra, e tudo o que nela há, 
pertencem ao Senhor, seu Deus” (Dt 10:14)

• os habitantes da terra (Sl 24.1) 
• o solo (Lv 25.23) 
• o produto da lavoura (Sl 104.14,16) 
• os animais (Sl 50.10,11) 
• o homem que Deus criou, preserva e salva 

(At 17.24-28; I Co 6.19)

Precisamos parar de pensar e agir como se 
fôssemos os donos!!!



3.Mordomos, amigos e filhos
No NT, mordomia é administração, serviço e 
doações feitos por amizade, gratidão e amor

A relação Senhor/servo dá lugar à relação de amigos 
que trabalham juntos com um propósito comum

Jesus: “Já não os chamo escravos [servos] … 
Agora vocês são meus amigos” (Jo 15.15).

Paulo:  
  “Já não és escravo, porém filho...” (Gl 4.7)
“De Deus somos cooperadores” (I Co 3.9).



3.Mordomos, amigos e filhos

O cristão exerce a mordomia  
• dos bens,  
• do tempo,  
• do seu próprio corpo,  
• dos seus talentos e dons  

no espírito de cooperação com Deus,  
como filho, em Cristo. Não o faz como  
escravo ou servo, constrangido, forçado. 



3.Mordomos, amigos e filhos

O cristão não se esquece de que as coisas que 
administra não são suas, mas do seu Senhor,  
que é também seu Pai Celestial.

Pensa nisso!

Sabe que um dia o Pai lhe dirá:  
   “Presta contas de sua 
     administração” (Lc 16.2)


