
A DOUTRINA DA 

MORDOMIA



Recordando

Abrange todas as áreas 
de nossa vida

Mordomia administração da casa,
dos bens de outrem, serviço

Base da doutrina:
O mordomo ou servo não é dono  
de nada. Tudo é do seu senhor!
“Os mais altos céus e a terra, e tudo o 
que nela há, pertencem ao Senhor”
                                                 (Dt 10:14)

_________________________



II  
Gratidão,  
a verdadeira  

motivação para  
a boa mordomia



Gratidão é a raiz primária do crente

"De todas as motivações religiosas, a 
gratidão é a mais pura e a mais forte”  

W.B. Salbie

"Nada conserva o homem tão 
perto de Deus como o senso de 

obrigação para com ele"  
J. Mackai



A gratidão faz que o culto e a 
mordomia sejam mais verdadeiros

 "Dêem graças ao Senhor... Lembrem-se das 
maravilhas que fez…” 

(Sl 105.1,5)

Os Salmos são, em sua maioria, cânticos de gratidão

“Dêem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas 
maravilhas em favor dos homens…"

(Sl 107.8,15,21,31). 

 " 
"Dêem graças ao Senhor, porque ele é bom;

 o seu amor dura para sempre” 
(Sl 106.1)
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1. Gratidão, culto e mordomia…

“Três vezes por ano todos os seus homens se apresentarão 
ao Senhor… por ocasião da festa dos pães sem fermento, 
da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum 

deles deverá apresentar-se ao senhor de mãos vazias: 
cada um de vocês trará uma dádiva conforme as 

bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus"
(Dt 16.16-17)

As três festas anuais de Israel 
(culto e ofertas de gratidão)



1. Gratidão, culto e mordomia…

A gratidão é a razão para toda adoração  
e o motivo para toda oferta 

“Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com 
salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor 

com hinos e cânticos espirituais, 
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai”  

(Ef 5.18-20)



1. Gratidão, culto e mordomia…

“Dêem graças em todas as circunstâncias, 
pois esta é a vontade de Deus…” 

(I Ts 5.18)

Contexto
“Dêem graças”

é um andamento, uma ordem, não um conselho 

Pressupõe obediência 
Doutra sorte, estaremos em pecado 

Quais pecados? 
insatisfação murmuração, reclamação, irritação, 

cobiça, inveja etc.



1. Gratidão, culto e mordomia…

Não havendo gratidão

o culto,  
se for feito, não será “em espírito e em verdade”; 

será formal, frio, hipócrita 
(Jo 4.24)

as ofertas,  
se forem dadas, não serão “segundo a bênção 

que o Senhor Deus nos tem concedido”; 
serão o mínimo, por obrigação ou interesse 

(Dt 16.17)



Deus não aceita culto e ofertas 
sem gratidão, feitos de má vontade

Ml 1.1-8
Traziam pão imundo, animais cegos e coxos  

E ainda diziam: "Que canseira!” (v.13)

Deus lhes disse: 
“Tomara houvesse entre vós quem feche as portas 
(do templo), para que não acendêsseis, debalde, o 

fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós... nem 
aceitarei da vossa mão a vossa oferta" (1.10) 

Culto e ofertas nos dias do profeta Malaquias 
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2. Deus não aceita …

No v. 2 vemos a causa dessas  
ofertas feitas por obrigação e de má vontade: 

Deus lhes dizia: 
“Eu sempre os amei!”

Mas o povo dizia: 
“De que maneira nos amaste?”

Faltava-lhes reconhecimento e gratidão 
Não admira que seus cultos fossem uma canseira 

e suas ofertas, as sobras

Deus preferia que fechassem o templo!



Gratidão produz o desejo  
de servir a Deus com a vida

M C. Willians 
“A gratidão é uma necessidade; 

é o amor olhando para o passado." 

Quando olhamos para o passado de nossas vidas… 
quantas bênçãos!

A maior delas: Jesus Cristo!

“Graças a Deus pelo seu dom inefável!”  
(II Co 9.15)
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O que motivou Maria, de Betânia, a ungir os pés  
de Jesus com um perfume muito caro? 

(Mt 26.6-13)

O mesmo que a motivou a assentar-
se aos pés de Jesus e ouvir…

Oferta Culto



"O amor de Cristo nos 
constrange...  

Ele morreu por todos, 
para que os que vivem 
não vivam mais para si 

mesmos, mas para 
aquele que por eles 

morreu e ressuscitou"  
(II Co 5.14,17).



Somos agradecidos? 
Temos  

consciência constante 
do  amor,  

das misericórdias, 
do perdão, da proteção e 
das provisões diárias de 

Deus em nossa vida?

Como exercemos nossa 
MORDOMIA?



Próxima mensagem:

III 
Mordomia não é um fardo;  

é uma bênção


