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6/12/2020 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Salmo 127.1-3 

PALAVRAS CHAVE: Mordomia, Serviço, Criação. 

OBJETIVO: Apresentar mordomia como conceito bíblico 

 

Para entender a passagem 

“Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando 

fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.” 

 (1 Pedro 4.10) 

INTRODUÇÃO:___________________________________________________________________ 

Iniciaremos uma nova série de lições sobre a “Igreja centrada na Palavra”. 

Dessa vez iremos estudar e entender o que é mordomia, tendo em vista Deus e Sua 

Palavra. 

Mas você sabe o que é mordomia? Você consegue identificá-la em nosso 

meio cristão? Vejamos a seguir em que consiste essa atribuição divina.   

 

I. O SIGNIFICADO DE MORDOMO ________________________________________________ 

Mordomo é uma palavra composta que em seu sentido original significa “o maior 

de casa” (Mor + Domus). Essa atribuição era dada a um escravo de confiança. 

Treinado para gerenciar a casa do seu senhor. Ele dentro dessa atribuição deveria 

administrar bem os recursos e prestar contas ao dono dos recursos.  No Antigo 

Testamento temos dois grandes exemplos de mordomia:  

 

1. Eliezer, mordomo de Abraão (Gn 24.2); 

2. José, mordomo de Potifar e de Faraó (Gn 41. 40,42); 

 

Ambos na condição de escravos privilegiados de seus respectivos senhores. Assim 

somos nós, servos de Deus no mundo, onde peregrinamos transitoriamente e, 

encerrada nossa jornada, nada daqui levamos.  

TEMA: MORDOMIA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: O QUE É MORDOMIA? 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/119/2+
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Mordomo é aquele encarregado de administrar o que pertence a outra 

pessoa. É alguém que administra com o propósito positivo, é alguém que não possui 

direitos legais sobre a propriedade que lhe foi confiada, mas está encarregado dela 

e é responsável diante do proprietário. 

Mas, como esse conceito de mordomia é sustentado pela Bíblia? 

 

II. DEUS É CRIADOR E TUDO PERTENCE A ELE_________________________________________ 

Precisamos nos atentar a base criacional para que possamos compreender 

o que é mordomia centrada na palavra. 

A narrativa bíblica da criação, relata que Deus construiu o mundo, a natureza 

e a vida, portanto Ele é o CRIADOR (Gn 1.1; Êx 20.11; Sl 33.6; Cl 1.16). O primeiro 

capítulo de Gênesis traz o relato da criação. Deus criou os céus e a terra (Gn 1.1), 

no primeiro dia, com sua voz, Deus disse “haja luz” (Gn 1.3), logo trazendo divisão 

entre a luz e as trevas, chamando à luz “dia” e as trevas “noite” (Gn 1.4-5), logo no 

segundo dia, Deus separou os céus dos águas (Gn 1.6-8), no terceiro dia, Deus 

separou a terra e os mares (Gn 1.9-10), após a separação, Ele criou toda a 

vegetação e árvore frutífera (Gn 1.11-13), no quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as 

estrelas (Gn 1.14-19), no quinto dia, Deus criou todos os animais e peixes que vivem 

nas águas, e todas as aves (Gn 1.20-23), no sexto dia, Deus criou todos os animais 

que vivem na terra, os répteis, os animais domésticos e os selvagens (Gn 1.24-25), e 

Deus criou o homem a sua imagem semelhança (Gn 1.26-28), o homem, a coroa 

da criação, a ele foi dada a missão de cuidar do jardim (Gn 1.29-30; Gn 2.15). 

James M. Boice, sobre a criação, argumenta: “existe uma distinção clara 

entre a humanidade e as demais coisas criadas. Apenas o homem foi criado à 

imagem de Deus. Contudo, os propósitos do Criador para a humanidade serão 

revelados plenamente quando Seus propósitos para a natureza também tiverem se 

cumprido no plano de redenção.”. A existência da criação implica na existência 

de um criador, e a natureza da criação nos aponta que esse criador teve sabedoria 

necessária para planejar e poder necessário para concretizar seu plano, assim 

como mantê-lo em pleno funcionamento. A Bíblia demonstra que a magnitude do 

poder de Deus é exemplificada na criação. A criação mostra a majestade (Am 

4.13), a ordem (Is 45.18) e a soberania de Deus (Sl 89.12). 
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Por Deus ser o criador de todas as coisas, Ele também é o dono de tudo. 

Paulo, em sua carta aos Colossenses, afirma que: “pois nele foram criadas todas as 

coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos sejam soberanias, 

poderes ou autoridades; todas as coisas foram criadas por ele e para ele.” (Cl 1.6). 

Toda a criação compreende essa grande verdade. Toda a criação pertence a 

Deus (Sl 24.1). Nada do que foi feito poderia existir sem Deus. Por meio de Deus, 

todas as coisas foram feitas. 

Tudo lhe pertence! Deus é o dono absoluto de todas as coisas. O Senhor é o 

governador absoluto sobre toda a criação. Ele que estabeleceu as leis que regem 

o universo (Sl 102.25; 104.5; 148.5-6; Is 42.5). O Senhor julga a sua criação de acordo 

com a Sua lei e os seus requisitos. 

  Deus é quem deu e dá a vida a todas as suas criaturas vivas. Prova disso é 

que o Senhor criou todas as formas de vida (Gn 1.11, 12, 20, 21, 24-27; 2.7, 21-23), 

criou os céus e a terra (Is 42.5), Ele que dá vida a todas as coisas (1 Tm 6.13). Deus é 

a fonte de toda a vida e sem Ele não teríamos como existir, não teria como o 

universo existir. Por isso, mediante isso, somente Deus é o dono de toda a criação. 

 A criação comprova a existência eterna de Deus. O nosso Senhor existe na 

eternidade, antes da criação do mundo (Jo 1.1-3; Cl 1.16-17; Is 40.28). A criação 

demonstra qual a nossa posição, mediante Deus. O Senhor tem o total direito de 

controlar todo o universo, porque Ele o fez (Sl 24.1-2; 89.11-12), por assim o ter feito, 

o Senhor reina sobre ele (Is 29.16; At 17.24). Ao olhar para toda a criação, os relatos 

bíblicos sobre Deus ser o Senhor de todo o universo, temos a certeza de que o 

Senhor, criador de todas as coisas, é o dono de tudo. 

  

III. DEUS É DONO, NÓS MORDOMOS!______________________________________________ 

Por Deus ser o dono de toda a criação, Ele poderia escolher, pela sua própria 

soberana vontade, quem seria aquele que cuidaria de tudo o que criou. 

Primeiramente temos a certeza que Deus criou o mundo para compartilhar seu 

amor com suas criaturas que são feitas à imagem de Deus e podem corresponder 

a seu amor livremente. 

Deus criou todas as coisas para que a criação declare a sua glória (Sl 19.1). 

Logo, ao criar o primeiro homem e a primeira mulher, Deus deu a eles o domínio 

sobre a criação (Gn 1.26-30). Deus fez deles seus descendentes responsáveis por 
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cuidar, valorizar, as suas dádivas e por usá-las com cuidado para a glória do 

Criador. Deus estabelece o homem como seu despenseiro de sua criação.  

O homem recebe de Deus o privilégio dele ser colaborador, com o direito de 

usufruir de tudo, mas a criação não pertence ao homem, mas sim ao Criador e Rei 

universal. Podemos ver isso no Pacto de Obras que Deus faz com Adão em Gênesis 

2.16: “E o Senhor Deus ordenou ao homem: — De toda árvore do jardim você pode 

comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não 

deve comer; porque, no dia em que dela comer, você certamente morrerá.”. Aqui 

está a ordem de Deus que comprova que o homem não era o administrador 

absoluto na criação, ele precisava de Deus. O homem precisa de Deus 

continuamente para existir e manter-se em atividade para que seus ciclos ocorram. 

O homem era o mordomo de Deus no Éden. 

O Figueiredo, no seu livro “Mordomia, a arte de administrar”, afirma que: 

“Deus trabalha não somente para criar, mas também para cuidar de sua criação. 

[...]. Deus cria os seres humanos e depois trabalha para o bem deles como seu 

Provedor. Forma o homem (Gn 2.7), planta e rega um jardim para ele (2.6,8) e cria 

para esse homem uma mulher (2.21,22). O restante da Bíblia nos fala que Deus 

continua seu trabalho de Provedor, cuidando do mundo por meio da chuva e do 

cultivo da terra (Sl 104.10-22), alimentando a todos que criou, oferecendo ajuda a 

todos os que sofrem e suprindo as necessidades de cada criatura viva (Sl 145.14-

16).”. 

A Bíblia revela um Deus que mostra um interesse contínuo e constante pela 

sua criação, controlando e se relacionando com a mesma. O Salmo 147.8-9 afirma 

que o Deus que governa a criação é um Deus “que cobre de nuvens os céus, 

prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos 

animais [...]”.  

Em Jó 28, o próprio Deus se revela como um Deus cósmico e ecológico, 

preocupado e atarefado desde o início com toda a criação. Deus coopera com 

as coisas criadas em cada ato e em várias etapas da história, dirigindo as suas 

propriedades e características a fim de fazê-las agir como agem. Evento nenhum 

da criação escapa à sua providência. Em Jó 38, Deus se revela como uma 

divindade criadora e mantenedora, um Deus que cuida em todos os aspectos da 

criação. Deus continua sua atividade de sustentar o universo. 
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Tudo isso nos ilumina a entender que, mesmo que ao homem tenha dado a missão 

de cuidar de toda a criação, isso não significa que somos donos dela, mas sim 

mordomos, pois Deus continua sendo o Senhor de todo o universo. 

 

IV. APLICAÇÕES_________________________________________________________________ 

O que a mordomia pode nos ajudar a ter uma vida cristã autêntica: 

1. O que é mordomia e como entender o seu significado afeta minha vida? 

2. Por Deus ter criado todas as coisas, isso significa que tudo pertence a Ele. Por 

tudo pertencer a Ele devemos viver a nossa vida em completa gratidão a 

Deus por tudo o que temos. 

3. Olhar para a criação lhe conduz a gratidão a Deus e perceber que Ele reina 

sobre todo o universo? 

4. Não somos o dono da criação, tal “título” pertence somente a Deus. Por não 

sermos donos, isso significa que dependemos de Deus em tudo. Por isso, 

independente de qual seja a esfera de nossa vida, tenhamos nossa 

esperança e sustento no Senhor. 

5. Somos chamados para sermos mordomos de Deus, a nós foi dada a missão 

de administrar toda a criação, mas não a nosso bel prazer, mas sempre 

dependendo de Deus para que possamos administrá-la corretamente. 

Lembrando que toda a criação, que todos nós, declara a glória de Deus. 

 

V. CONCLUSÃO_________________________________________________________________ 

Mordomia é administrar algo que pertence a outra pessoa. Logo toda a 

criação pertence a Deus, Ele nos chamou para cuidar de Sua criação, por isso 

administramos aquilo que não é nosso, mas sim pertence tudo a Deus. Que 

possamos ser mordomos que glorificam ao Senhor, em tudo. 


