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AULA - EBD - 02/08/2019 e 09/08/2019
Mordomia Cristã - Tempo, Bens e Talentos
Tema: O que é mordomia cristã
Texto base: Lucas 12:42-48

O que é mordomia?
1. Mordomia significa:
a. Administrador dos interesses internos de um palácio;
b. Administrador de bens de um estabelecimento;
c. Aquele que trata dos negócios de uma irmandade ou confraria (igreja) e administra seus
bens;

Tópicos
1. Mordomo é um administrador e não alguém acomodado ou que é somente servido;
2. O mordomo não cuida das suas coisas, mas das coisas de outros que lhe foram confiadas, neste
caso das coisas de Deus;
3. A mordomia existe desde o jardim do Éden (Gênesis 1:26, Gênesis 2:8, Gênesis 2:15, Gênesis
2:20);
a. Deus criou o homem para cultivar e guardar;
b. Quem é chamado por Deus é chamado para criar e produzir, e quem não faz deixa de
representar a imagem de Deus - o Criador (Mateus 28:19 - fazei discípulos) ;
c. Jesus certa vez disse que o homem estava fazendo algo em sua época que ele não foi
criado (no princípio) para fazer e o que ele foi criado para fazer isso ele não fazia (Mateus
19:4-8);
d. Referente ao assunto ver: Extras 1;
e. Desde a criação o homem que representa a humanidade é chamado para c
 uidar:
i.
Seu jardim ou sua casa;
ii.
Sua esposa;
iii.
Seu casamento;
f. Desde o início temos a certeza que nada é nosso e apenas cuidamos daquilo que é de
Deus;
g. Deus nos criou com propósitos, ou seja, somos seres criados com propósitos
estabelecidos por Deus (cuidar, louvar, adorar, servir etc - Efésios 1:11 e Eclesiastes 3:1);
i.
Inclusive em Eclesiastes 3 há uma lista destes propósitos.
h. Outras passagens sobre propósitos:
i.
Efésios 3:11, João 13:28, Jó 42:2, Isaías 14:26-27, Romanos 8:28
4. Quanto maior a quantidade de bens, maior é o peso (responsabilidade e exigência) - é uma regra:
a. Lucas 12:48;
5. Quem de fato é um mordomo (administrador) fiel e prudente (v. 42)?
a. A resposta está no próprio texto (Lucas 12:43);
b. O que Jesus espera quando Ele voltar? Já se perguntou?
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i.

O senhor virá para ver se o administrador cumpriu sua missão, pois o texto diz
"quando vier, achar fazendo assim";
6. Jesus já tinha predito que pessoas diriam que o Senhor tarda em vir (Lucas 12:45):
a. Mas o senhor vem quando o servo não espera e relaxa ou se acomoda (Lucas 12:46);
b. Pedro também alerta sobre esse problema (2 Pedro 3:3-4);
7. Jesus não deixou margem para a ignorância e colocou um castigo para todos:
a. O que sabia e não fez (Lucas 12:47);
b. O que não sabia e não se interessou em saber (Lucas 12:48a);

Tipos de mordomias
1. A mordomia do amor cristão:
a. Deus exige o nosso interior por completo (Mateus 22:37 - todo);
b. Primeiro amamos aquele que vemos, para depois amar Aquele a quem não vemos (1
João 4:19-20);
c. Como você tem administrado o amor?
2. A mordomia da fé cristã:
a. A melhor definição é a definição bíblica (Hebreus 11:1);
b. A fé é um firme fundamento;
c. Um texto que admiro é Daniel 3:16, pois mostra uma fé sólida e inabalável;
d. A fé precisa ser revelada, se não será apenas uma fé morta (Tiago 2:14-17);
e. A fé não é sua, é um dom (presente, dádiva) de Deus (Efésios 2:8);
f. Se estamos fracos na fé, precisamos pedir a Deus para nos ajudar em nossa incredulidade
(Marcos 9:24);
g. O que você está fazendo com a fé que Deus te deu?

Extras
1. Quando Deus criou o homem Ele o chamou Adám ()אדאם, mas depois de criar sua companheira
Ele o chamou Ish ( איש- esposo) e ela Ishá ( אישה- esposa) (Gênesis 2:24).
a. Embora em nossas Bíblias esteja o termo mulher, o termo hebraico é esposo e esposa;
b. Em Gênesis 2:20 em nossas Bíblias está homem, mas o termo hebraico é HaAdam (o
Adão);
c. Mas o que de fato ocorreu aqui com os nomes? Adão passou a ser  אישe a mulher foi
chamada do mesmo nome porém acrescido do Hê, ficando  אישהpara transformar em
feminino. Na verdade Deus adicionou em ( אשesh - fogo) suas duas letras (Yod e Hê -  יe ה
). O nome de Deus é ;יהוה
d. No casamento ambos são exatamente iguais, além disso precisa ter a presença de Deus,
por isso a Bíblia é contra o jugo desigual (2 Coríntios 6:14-16), pois no início não foi assim;
e. A letra Hey é o símbolo do Espírito de Deus ou do seu sopro, o sopro divino;
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f.

A letra Yod é a letra matriz para todas as outras. Todo o alfabeto começa e termina com
Yod, portanto todas as palavras também tem Yod. Por isso em Hebreus 1:3 está escrito que
Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
g. Na mudança de nome de Jacó para Israel a única letra que sobrou foi Yod (ver cartaz).
h. O casamento na antiguidade não precisava de nenhuma cerimônia específica, religiosa ou
civil, pois desde o início era algo sagrado e especial por si só, não necessitando de
acréscimos. Só depois de muito tempo, com a banalização é que foram criados meios de
tentar proteger a sacralidade do que é o casamento através de cerimônias e documentos
(ref: Torá, página 7);
i. Segundo a Torá, página 7, essa mudança de nome significa que Deus estava dizendo: Se
eles andarem nos Meus caminhos e observarem os Meus mandamentos, Meu Nome estará
com eles; Eu os preservarei dos males e das aflições. Caso contrário, Eu lhes retirarei Meu
Nome (o Yod e o Hê) e serão um para o outro um fogo devorador (Esh - )אש, ou seja, se
consumirão sem a presença de Deus (Salmos 34:19, Isaías 48:9);

