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Mordomia e Integridade 

O dicionário Michaelis traz uma definição de mordomia 

que podemos usar: administrador que distribui os 

afazeres de uma casa entre os empregados. 

Quando assumimos a posição de filhos de Deus 

também somos chamados à uma responsabilidade: a 

de administrar com sabedoria e entendimento aquilo 

que Ele coloca em nossas mãos. 

Fomos comprados por Deus por alto preço, o sangue 

do Filho de Deus foi derramado numa Cruz para nos 

redimir e nos tornar propriedade Dele e por 

consequência tudo o que temos, carros, casa, bens em 

geral pertencem a Ele e estamos com “direito de uso” 

dessas propriedades. 

Em Lucas 19 também temos mais um relato de que 

Deus coloca em nossas mãos os bens para nossa 

administração: 

“Então, chamou dez dos seus servos e lhes deu dez minas. 

Disse ele: ‘Façam esse dinheiro render até à minha volta’.” 

Lucas 19:13 

 

Há um texto na Bíblia, que nos diz: 

“O Senhor respondeu: "Quem é, pois, o administrador fiel e 

sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para 

lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o 

servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando 

voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus 

bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: ‘Meu 

senhor se demora a voltar’, e então comece a bater nos 

servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O 

senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera 

e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe 

dará um lugar com os infiéis.” 

                 Lucas 12:42-46     

                                                                                 

Esse texto nos aponta que o Senhor tem uma 

expectativa conosco e nos aponta a necessidade de 

termos o senso de seriedade e maturidade para 

administrar os bens que o nosso Senhor coloca em 

nossas mãos. 

Também temos outros relatos no Evangelho de Lucas 

que nos direcionam a sermos honestos e fiéis na 

administração dos recursos de nosso Senhor: 

"Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é 

desonesto no pouco, também é desonesto no muito.” 

Lucas 16:10 

 

Jesus disse aos seus discípulos: "O administrador de um 

homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus 

bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: ‘Que é isso que 

estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua 

administração, porque você não pode continuar sendo o 

administrador’. 

Lucas 16:1-2 

Isso nos traz à tona um outro ponto: não podemos 

focar somente nos 10% que devolvemos como dízimo 

ou então na nossa generosidade com as ofertas. Deus 

está nos chamados a uma mordomia completa, temos 

que ter consciência do que estamos fazendo com os 

recursos que são disponibilizados em nossa mão, ou 

seja, o como gastamos os outros 90% também deve 

honrar a Deus com muita responsabilidade. 

É normal muitas vezes, diante de dificuldades ou 

restrições financeiras, recebermos ofertas ou 

encontrarmos alternativas para aquisição de bens e 

serviços que não temos condições naquele momento, 

diversas empresas, pessoas e locais oferecem 

alternativas mais baratas para usufruirmos de coisas 

que não temos como arcar, porém, devemos ter 

entendimento de que devemos ser práticos com nosso 

cristianismo, isto é, demonstrar com nossas atitudes 

que temos um posicionamento diante de coisas que 

não são exatamente corretas. 

Isto também se aplica não só para comprar de bens e 

serviços, mas também no momento de declararmos 

nosso imposto, de arcarmos com despesas mensais e 

tributos, emissão de nota fiscal e diversas outras 

práticas. 

Deus requer uma coisa de nós, o nosso coração, que 

muitas vezes é tentado a se desviar do conceito de 

mordomia e responsabilidade aos quais somos 

convidados a exercer por questões financeiras. 

O texto de Mateus descreve bem o que o Senhor 

espera de nós: 

"E enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, 

dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas 

o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te 

dá, porque não olhas a aparência dos homens. 

Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a 

César, ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, 

disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a 

moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. 

E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? 

Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse:  Dai pois a 

César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. 

Mateus 22:16-21 
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Portanto que o nosso caminhar seja de um filho que 

administra bem os recursos que o Pai lhe confiou e que 

sabe a responsabilidade e a maturidade que deve 

exercer com estes bens.  

 
Desafio da Semana 

 

Orar a Deus e pedir que Ele incomode nosso coração com 

aquilo que estamos falhando na administração dos recursos 

que Ele nos confia. 

Conversar com nosso cônjuge/noivo/namorado e trazer à 

tona práticas que estão em desacordo com a palavra de Deus 

e buscar em Deus a melhor forma de abandonar estes 

caminhos. 

Texto para meditarem juntos 

Lucas 12:42-46 


