Factos sobre a

Mordomia
Cristã

O que é um mordomo?
Os mordomos foram criados para espelharem a
imagem de Deus e representarem os Seus interesses. Para serem uma imagem perfeita, estes
devem refletir o amor, o caráter e a vontade de
Deus. Os Seus mordomos devem revelar aquilo
que Ele é. A Criação e a Redenção colocam os
mordomos numa relação próxima com o Seu
Mestre. Os mordomos são discípulos de Jesus
Cristo.

Os mordomos são membros
da família de Deus
Os mordomos provêm de todas as raças, tribos,
línguas e nações para serem membros da família de Deus. A filiação na família de Deus transcende todos os outros laços e relacionamentos
humanos. A filiação na família de Deus significa
que os mordomos se tornam num só no propósito e na missão. Esta unidade num só objetivo
cumpre a oração de Cristo: “Para que todos sejam um, comoTu, ó Pai, o és em Mim, e Eu em Ti”
João 17:21 (JFA).

O que é a mordomia?
O ponto de partida da mordomia é reconhecer que é Deus quem a inicia. Ele concede-nos
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vida e convida-nos a uma parceria íntima, que
começa por aceitar Jesus Cristo como Salvador,
vivendo a alegria da salvação. Isto leva-nos, então, a confiar suficientemente n’Ele ao ponto de
aceitá-l’O como Senhor ou Dono da nossa vida.

O que é a mordomia bíblica?
A Bíblia diz-nos que só consegue verdadeiramente associar-se a Deus e adorá-l’O com toda
a sua vida aquele que mantiver um relacionamento com Ele. A mordomia é o reconhecimento do poder e da soberania de Deus e também
da reivindicação da autoridade de Jesus Cristo
na nossa vida.

Faz o dinheiro parte da mordomia?
Sim. No entanto, a mordomia abrange igualmente cada área da vida: corpo, talento, tempo,
ambiente e trabalho. Ao amar a Deus com todo
o nosso coração, alma e entendimento, todos os
nossos hábitos refletem quem somos em relação àquilo que Deus é. Por conseguinte, seguindo esta perspetiva alargada sobre a mordomia,
Jesus é também Senhor dos nossos recursos
financeiros.

Mordomos Fiéis
A mordomia é, de um ponto de vista geral,
uma expressão do discipulado com um coração comprometido na missão global de Deus.
Os mordomos são parceiros de Deus, vivendo
a sua fidelidade como membros e líderes
da Igreja em harmonia com a
Igreja mundial. Consequentemente, a mordomia é o
estilo de vida daquele que
aceitou a soberania de
Cristo, caminha
em ligação
com Deus
e atua como
Seu agente para
tratar dos Seus
assuntos na Terra.
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