
A DOUTRINA DA 

MORDOMIA



Recordando
Mordomia administração

Base da doutrina:
O mordomo ou servo não é dono  
de nada. Tudo é do seu senhor!

Motivação:
Gratidão!



III  
Mordomia  

não é um fardo,  
é uma grande 
bênção



Uma fábula

Se amarmos a Deus e, agradecidos, o servirmos 
levando alegremente os “fardos” que ele coloca sobre 

nossos ombros, descobriremos que estes não são 
fardos propriamente, mas grandes bênçãos.



“Os que esperam no Senhor … 
voam alto como águias …” 

(Is 40.31)

A compreensão e prática da mordomia,  
incluindo dízimos e ofertas,  

são como um alçar vôo para o crente! 



Prova que nascemos de novo 
e fortalece a nossa fé

 "Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus 
bens; e, se nalguma coisa tenho defraudado alguém, 

restituo quatro vezes mais”. 

Zaqueu (Lc 19.8-9):

As doações de Zaquem evidenciaram  
sua salvação  

e exercitaram sua fé
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Jesus acrescentou:  
“Hoje houve salvação nesta casa...”__________________________________________



Prova que nascemos de novo 
e fortalece a nossa fé1

Zaqueu começou a praticar
I Tm 6.17

“Exorta aos ricos do presente século que não sejam 
orgulhosos, nem depositem a sua esperança na 

instabilidade da riqueza, mas em Deus, 
que tudo nos proporciona ricamente 

para nosso aprazimento;
que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, 

generosos em dar e prontos a repartir…” 



Mostra que amamos a Deus 
e aumenta esse amor

 “Demonstrem a esses irmãos a prova do amor que 
vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês”  

(8.24)

II Co 8-9
Promessa de oferta não cumprida 
Exemplo dos macedônios…

2

“Não amemos de palavra, nem de língua,  
mas de fato e de verdade” (I Jo 3.18). 

__________________________________________



Ajuda-nos a discernir melhor 
o que tem real valor

 “Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a 
traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões 

arrombam e furtam. Acumulem para vocês tesouros 
nos céus, onde traça e ferrugem não destroem, e 

onde os ladrões não arrombam nem furtam. 
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o 

seu coração” (Mt 6.19-21)

O fazendeiro e o pastor…
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 Isso não diz respeito apenas ao dinheiro,  
dízimos e ofertas..  

Envolve a mais plena MORDOMIA

__________________________________________



Mordomia
do tempo 

das oportunidades 
do dinheiro  

dos relacionamentos 
não são um fardo

Nossas "asas espirituais” crescem e se fortalecem
Voamos alto como as águias!

__________________________________________

São bênçãos!
Apuram nosso caráter,  

fortalecem nossa fé  
e virtudes como amor, generosidade e disciplina…  

E abençoam a muitos outros!



“Fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no 
que não se vê, pois o que se vê é transitório, 

mas o que não se vê é eterno” 
(II Co 4:18)

Mais dois versículos

“Já que vocês ressuscitaram com Cristo, 
procurem as coisas que são do alto, onde Cristo 

está assentado à direita de Deus. 
Mantenham o pensamento nas coisas do alto, 

e não nas coisas terrenas…”
(Cl 3.1-3). 



É exercendo a boa mordomia 
e pensando nas coisas do céu 

que nos preparamos para viver ali!



Próxima mensagem:  
IV. Dízimos e ofertas na Bíblia

Primeiras referências ao dízimo na Bíblia
Dízimos e ofertas na História de Israel
Dízimos e ofertas no Novo Testamento

Sustento do ministério pastoral e missionário


