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13/12/2020 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Mateus 24.45-47 

PALAVRAS CHAVE: Mordomia, Serviço, Criação. 

OBJETIVO: Mostrar a mordomia como sinônimo de fidelidade 

 

Para entender a passagem 

“Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e 

encarregados dos mistérios de Deus.” (1 Coríntios 4.1) 

INTRODUÇÃO:___________________________________________________________________ 

Na última lição aprendemos que a mordomia é administrar o que pertence a 

outra pessoa. Vimos que Deus é o CRIADOR de tudo que existe, logo toda a criação 

pertence ao Senhor. Ele mesmo nos chamou para cuidar de toda Sua criação, por 

isso cuidamos, administramos, aquilo que não é nosso, mas sim de Deus. 

A Bíblia aponta que o exercício da mordomia cristã deve ser praticado em 

várias áreas da vida do cristão tais como: da vida como um todo, da fé, do 

ministério, do tempo, dos bens e recursos, dos dons, entre outras. Um equivalente 

bíblico ao conceito de mordomo é o de despenseiro como alguém de confiança 

investido de responsabilidades que deve zelar pela correta utilização dos bens de 

propriedade de outra pessoa que lhe foram confiados temporariamente. 

 

I. JOSÉ, O MORDOMO FIEL________________________________________________________ 

O primeiro exemplo bíblico é o de José. Ele é o décimo filho de Jacó, e o primeiro 

com sua esposa que mais amava, Raquel (Gn 30.22-24).  

• O seu nome vem do hebraico Yosep e significa “que Ele (Deus) acrescente 

(filhos)”. 

• José era o filho preferido de Jacó e isso gerou inveja e descontentamento dos 

demais irmãos em relação a ele (Gn 37.4). 

• Ele teve dois sonhos (Gn 37.5-11), o qual ambos pioraram sua relação com 

seus irmãos. 

• José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos (Gn 37.18-28) 

TEMA: MORDOMIA CENTRADA NA PALAVRA 
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o Seus irmãos mentiram aos seus pais sobre a morte de José (Gn 37.29-

32). 

 

José havia sido vendido como escravo, mas agora estava sendo levado ao 

Egito pelos seus compradores. Assim, ele foi vendido pelos midianitas à Potifar, que 

era oficial de Faraó. José, na casa de Potifar, começou a prosperar, mas por causa 

de Deus (Gn 39.2), o seu “amo” percebeu que o Senhor estava com José, por isso 

tudo o que ele fazia, prosperava (Gn 39.3), o promoveu à mordomo de sua casa 

(Gn 39.4). José estava responsável por tudo o que pertencia a Potifar, o mesmo 

cuidou e administrou tudo para a glória de Deus (Gn 39.5). José era uma pessoa de 

confiança, tal que o próprio Potifar não se preocupava mais com o que tinha, pois 

sabia que nas mãos de José tudo seria muito bem administrado (Gn 39.6). Logo 

após José ter sido difamado pela mulher de Potifar (Gn 39.11-20), o mesmo foi preso. 

Assim como José, por causa de Deus, prosperava tudo que estava em suas mãos, 

o mesmo se sucedeu na prisão (Gn 39.21-23). Resumindo toda a história de José, 

após ter passado por todas essas coisas, José, por ser um excelente mordomo, era 

o segundo em todo o Egito, pois o mesmo administrava muito bem tudo aquilo que 

estava em suas mãos. 

A história de José nos mostra princípios sobre a mordomia centrada na palavra. 

1. José fazia todas as coisas para o Senhor (Gn 39.2; Gn 39.21). “O Senhor estava 

com José”, isso significa que José servia a Deus em tudo o quanto ele estava 

responsável, que sua toda a sua vida era para adorar ao Senhor. 

2. José era um excelente administrador, até mesmo daquilo que não era seu 

(Gn 39.2-6; 39.22; 41.32-36). 

3. José fazia tudo o quanto era necessário para o cuidado de cada bem de 

seus donos (Gn 39.22b-23; 41.47-49) 

José entendia quem Deus é, que Ele é o criador de todas as coisas, por isso 

tudo pertencia a Ele, assim, José fazia todas as coisas como se fosse para o Senhor. 

 

II. A PARÁBOLA DO MORDOMO INFIEL_____________________________________________ 

Jesus disse também aos seus discípulos: — Certo homem rico tinha um 

administrador. Um dia, ele recebeu uma denúncia de que esse administrador 

estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: “Que é isto que 



 
 
 

 

 

13 de dezembro de 2020  Página 3 

ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode 

mais ser o meu administrador.” (Lc 16.1-2). Este homem foi acusado de ter 

administrado mal os bens do seu senhor e ia ser demitido logo. Por isso, ele teria que 

entregar um relatório das contas, das dívidas etc. Ele estava enfrentando um 

problema sério, que analisou da seguinte forma: “O administrador, então, se pôs a 

pensar: “Que farei, agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na 

terra, não posso. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que, 

quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas.” Tendo chamado 

cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: “Quanto você deve 

ao meu patrão?” Ele respondeu: “Cem barris de azeite.” Então o administrador 

disse: “Pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta.” Depois, 

perguntou a outro: “E você, quanto deve?” Ele respondeu: “Cem sacos de trigo.” 

O administrador lhe disse: “Pegue a sua conta e escreva oitenta.” (Lucas 16:3-7). 

Depois de refletir, este administrador inventou um plano para reduzir as dívidas 

que as pessoas tinham com o patrão. Ele usou o pouco tempo que restava antes 

de entregar as contas para arrumar acordos com cada um dos devedores. Deste 

modo, depois de perder o emprego, várias pessoas ficariam devendo alguma coisa 

a ele e dariam do que ele precisasse durante a época de seu desemprego. Ele 

aproveitou o presente, embora de modo desonesto, para providenciar pelo seu 

futuro. 

No verso 9, Jesus sintetiza a lição da parábola: “— E eu recomendo a vocês: 

usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês 

sejam recebidos nos tabernáculos eternos”. É evidente que Jesus não apoia 

desonestidade por parte dos seus servos, mas ele observa como o mundo está 

melhor servido por seus servos, do que Cristo pelos dele. As metas são totalmente 

opostas, mas os mundanos são mais diligentes em cuidar de seus corpos do que os 

cristãos em cuidar das suas almas. Esta comparação é bem interessante e 

edificante. 

Este administrador desonesto refletiu bem em como seria o futuro depois de 

perder o emprego atual. Pessoas do mundo sempre planejam o futuro valendo-se 

de seguros, investimentos, escola, previsões do mercado etc. Será que os cristãos 

estão igualmente atentos ao futuro? Pensamos demais no imediato, mas é 

imperativo que usemos as oportunidades atuais para conseguir amigos depois 
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desta vida. Não nos deixemos ficar distraídos pelas preocupações e interesses de 

hoje, mas focalizemos sempre no lar eterno que almejamos. Ele também foi realista, 

mediante a sua situação atual, além disso ele agiu de forma imediata em que 

soube de sua demissão. Nosso problema muitas vezes é que adiamos demais as 

coisas que devemos fazer. Sempre temos boas intenções e pretendemos mudar um 

dia, mas esse dia nunca chega. Este supervisor entendeu que logo perderia seu 

emprego e por isso não demorou nenhum minuto. Se soubéssemos com certeza que 

nossa vida findaria daqui a um ano, mudaríamos alguma coisa? De fato, Cristo é 

capaz de voltar em menos de um ano, ou poderíamos morrer antes disso. Se 

estivermos pretendendo fazer mudanças um dia, esse dia chegou; mudemos 

agora. Este administrador chamou não alguns, mas todos os devedores do seu 

senhor. Ele queria garantir bem seu futuro. É chocante observar que os mundanos 

se esforçam mais para ganhar o mundo do que os discípulos para ganhar o céu. 

Que lástima! É insensato perseguir as metas cristãs pelo meio termo. 

Jesus acrescentou mais um ponto: "Nenhum servo pode servir a dois senhores; 

pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não 

podem servir a Deus e ao Dinheiro" (Lc 16.13). Deus é um chefe exclusivo. Temos que 

escolher entre servir a ele totalmente ou abandoná-lo. Não existe meio termo no 

serviço dele, porque ele não aceita. Não se pode ficar em cima do muro—vamos 

nos dedicar ao Senhor de todo o coração. O que o administrador fez era desonesto, 

mas demonstrava alguns princípios deste mundo que se aplicam à nossa relação 

com Deus. 

 

III. CRISTO, O MORDOMO PERFEITO________________________________________________ 

Cristo é o nosso padrão de mordomia, pois em toda a Sua vida, Jesus deixou 

claro, através de seu ensino e testemunho, o que é o verdadeiro mordomo cristão. 

As responsabilidades do mordomo cristão são vistas em Cristo. Cristo sempre foi 

grato a Deus (Mt 15.36, 26.27; Mc 8.6; 14.23). Cristo era verdadeiramente grato por 

tudo o que Deus Pai fez e fazia em sua vida. Ele tinha uma compreensão humilde e 

sincera a respeito de si, do Deus Pai, dons e recursos que havia recebido do Pai, 

bem como de sua própria responsabilidade como mordomo d’Ele. Cristo entendia 

que aquilo que lhe foi confiado em suas mãos pertencia a Deus Pai eternamente, 

ele estava ali para seu serviço e sua glória. 
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Cristo honrava e respeitava a Deus pelo que lhe foi confiado, pois Deus é 

dono de tudo. Em Cristo foram criadas todas as coisas (Cl 1.16), além disso, Deus é 

o soberano Senhor criador de tudo que existe (At 4.24). No evangelho de João, 

todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo (Jo 1.3), sendo Cristo o fim e o 

objetivo de tudo. Assim percebemos que toda a Bíblia aponta para Cristo e que 

todas as coisas são por e para ele. Apesar disso, em toda a sua vida, Cristo entendia 

que qualquer coisa que ele receberá de Deus é tão somente algo que antes 

recebeu de Deus. Ele entendia a dimensão de sua responsabilidade humana, por 

isso ele compreendia seu papel de administrador, pois ele estava ali para servir o 

Senhor. 

Cristo servia ao próximo com amor e zelo. Aprendemos, na lição passada, 

que a mordomia pode ser exercida no interesse ao outro. Isso significa que as 

necessidades do próximo, agora, também são importantes para nós e, caso tenha 

condições, devemos serví-lo, suprindo suas necessidades. Assim também era Cristo. 

Ele supria toda a necessidade da humanidade ao seu redor. Saciou a fome de 

multidões (Mt 14.13-21; Mc 6.31-44; Lc 9.10-17; Jo 6.5-15), curou os enfermos (Mc 

3.10), supriu suas necessidades de ensino (Mt 4.23), entre outros exemplos da 

mordomia de Cristo na Bíblia. Cristo serviu ao povo, mas seu serviço era para a glória 

de Deus. 

Cristo conhecia a nobre tarefa de exercer o princípio da mordomia sobre 

todos os aspectos confiados a ele, entendendo que tudo o que Deus criou e 

colocou a sua disposição, deveria ser usufruído com responsabilidade para a glória 

de Deus. Cristo tinha o mais alto grau de responsabilidade com a preservação e uso 

consciente de todos os recursos que lhe estavam a disposição. Cristo, através de 

sua mordomia, glorificava a Deus em sua totalidade. 

 

IV. APLICAÇÕES_________________________________________________________________ 

Quais aplicações práticas podemos tirar ao ver sobre a mordomia na bíblia? 

1. Sejamos gratos a Deus em tudo. Precisamos ser gratos a Deus, de modo 

genuíno, para compreendermos que tudo pertence a Deus. A partir das suas 

convicções sobre Deus como criador e sobre a importância e o valor da 

criação, os cristãos devem aprender a respeitar a natureza, transmitir essa 



 
 
 

 

 

13 de dezembro de 2020  Página 6 

atitude a outras pessoas e apoiar as instituições idôneas que realizam esse 

trabalho. 

2. Devemos dar honra e respeito a Deus, pois ele confiou a nós o que lhe 

pertence, toda a criação. Por causa do pecado, a compreensão humana 

de seu papel e lugar na criação foi deformada. Isso levou o homem a buscar 

satisfação em suas próprias realizações. Por isso devemos mudar o nosso 

coração com o entendimento genuíno da Palavra de Deus, pois só 

poderemos honrar e respeitar a Deus, à medida que somos mais convictos de 

que toda a criação lhe pertence. 

3. Sejamos sábios ao usar os recursos que Deus dispõe. Somos responsáveis pela 

manutenção e cuidado de toda a criação. Não podemos defraudar os bens 

por meio de ganância. A terra e toda a criação são dom e dádiva de Deus. 

As atividades de trabalho e cuidado implicam usufruto das benesses da 

criação na dimensão do cuidado dessa criação, também em vista das 

gerações futuras. Que sejamos responsáveis no manejo dos recursos do reino 

de Deus, que a nós foram confiadas, elas devem ser usadas com sabedoria 

para a glória de Deus. 

V. CONCLUSÃO__________________________________________________________________ 

O homem é inseparavelmente ligado ao universo criado, contudo, tem 

permanecido alheio a ele. Por causa do pecado, o homem cultiva um sentimento 

de separação e distinção em relação ao resto da criação, não conferindo à 

mesma o seu devido valor. De certa forma, o ser humano, tem uma compreensão 

limitada de si mesmo, de seu Deus, dons e recursos que Deus lhe dá, bem como de 

sua própria responsabilidade como mordomo da criação. Da correta relação do 

homem com o que Deus lhe concede como meio de subsistência, depende 

também seu relacionamento com Deus e com o próximo à sua volta. 

O cristão não pode ficar alheio frente às suas responsabilidades com as 

demais esferas da criação no meio em que vive. A prática da igreja cristã atual 

também precisa abranger a permanente interação do homem com todas as 

esferas da criação à sua volta, exercendo o princípio de mordomia cristã que servirá 

de baliza à sociedade, ou até mesmo a entidades que abordam tais questões. 

 

Por isso, sejamos mordomos segundo os princípios bíblicos. 


