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ações (ver II Reis 22:7). Somos confiáveis, não agentes de espionagem. A 

confiabilidade é um subproduto da nossa fidelidade, lealdade, obediência e 

responsabilidade. Ser fiel dá àqueles que nos observam a oportunidade de 

decidir se somos ou não de confiança. 

Quando andei num colégio interno, trabalhei no departamento de 

manutenção para ajudar a pagar as mensalidades. Um dia quente de verão, 

eu tinha de encher um buraco. A terra era barro vermelho do Mississippi, 

cozido pelo Sol. Já estava duro, e eu nunca mais vi nada tão duro. Por fim, 

o buraco estava cheio e arranjado. Uns dias mais tarde, enquanto esperava 

pelas minhas tarefas da manutenção, ouvi o supervisor da manutenção a 

dizer a um administrador da escola: “Se eu der um trabalho ao John para 

ele fazer, eu sei que será feito.” 

Nunca mais esqueci aquele comentário, e veio-me várias vezes à mente 

quando me deparei com tarefas difíceis. Em algumas situações, “não” não é 

uma opção para mim. Trabalho arduamente, esperando fazer mais do que é 

exigido e faço o melhor que posso. Não sei como, mas consigo que alguém 

me ensine ou aprendo sozinho. O resultado do meu esforço é que tenho  

sido encarado como sendo uma pessoa de confiança. 

A confiabilidade é o resultado de ter uma relação de dependência e 

confiança com Ele. Não se consegue da noite para o dia. Ele sabe que se 

nos revestirmos com esta característica, estaremos a viver segundo os 

Seus princípios, e pode confiar-nos com aquilo que Ele nos dá para fazer. A 

confiabilidade não tem qualquer posição ou estratégia dissimulada. Não é 

partidária. “Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito” (Lucas 16:10). 

Quando a confiabilidade é real na nossa vida, os outros irão dar-se conta. 

Se a marca do mordomo reflete a marca do amor de Deus, então os 

outros vão querer o que temos. A nossa reputação pode ser vista pelos 

outros: alguém que é fiel, leal, com a consciência tranquila, obediente e 

responsável – tudo se resume a ser de confiança. 
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A Marca 
DE UM MORDOMO 2 ª PARTE 

 

P O R   J O H N M A T H E W S 

 
 

Da 1ª Parte (em setembro: As marcas são extremamente importantes para os produtores. Elas 

promovem o reconhecimento e a motivação que se constrói ao longo de um período alargado. Os 

revendedores criam as suas marcas para distinguirem os seus produtos. Se a marca for apenas um 

símbolo (sem palavras), atingiram um elevado nível de reconhecimento. Outras transformaram o seu 

nome num símbolo reconhecível, atingindo assim a mesma coisa. 

Será que os mordomos de Deus têm uma marca? O que nos torna diferentes? Como somos 

reconhecidos? Na Escritura, Deus convida-nos a fazermos parte da Sua marca. A marca de Deus é o amor 

(I João 4:8, 16). “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros” (João 

13:35, ARC). Se aceitarmos a marca de Deus na nossa vida, ela será revelada aos outros pela forma como 

vivemos. O amor, como uma marca, é uma nuance do caráter de Cristo e destaca-se em comparação com 

os ideais do mundo. 

 
necessário tempo para conseguir uma marca de produto de sucesso. Da mesma forma, a marca 

de Deus é refinada ao desenvolvermos o Seu caráter na nossa vida. 

 
OBEDIÊNCIA 

A obediência é a não conformação com os desejos da multidão. Sadraque, Mesaque e 

Abedenego não tiveram medo de se destacarem quando forem os únicos que se recusaram  

a se inclinar e a adorar a imagem do rei. A obediência não é uma relação condescendente. 

Condescendência é obedecer ao limite de velocidade ao passar pelo radar ou pelas câmaras de 

trânsito, mas ignorar o limite depois de passar. Complacência é fazer algo porque temos de o 

fazer. Por outro lado, a verdadeira fidelidade incentiva um fluxo consistente de obediência que é 

livremente concedido. A fidelidade gosta da obediência – a nossa ação de fé. 

“Uma sociedade missionária escreveu para David Livingstone, nas profundezas do coração de 

África, e perguntou: “Já encontrou uma boa estrada para se chegar até onde você está? Em caso 

 

 

A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo, 
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças. 

O Menu do Mordomo 
U m a m i s c e l â n e a d e i d e i a s p r á t i c a s 

para o ajudar a ser um melhor mordomo. 

Ser fiel a Deus motivará a 
pessoa a fazer o que parece 
impossível. 
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Condescendência 

é obedecer 

ao limite de 

velocidade ao 

passar pelo radar 

ou pelas câmaras 

de trânsito, mas 

ignorar o limite 

depois de passar. 

afirmativo, queremos saber como 

enviar outros homens para ajudá-lo.” 

Livingstone respondeu: “Se têm homens 

que vêm apenas se souberem que há 

uma estrada boa, não os quero. Quero 

homens que venham mesmo sem 

nenhuma estrada.”1
 

Ser fiel a Deus motivará a pessoa a 

fazer o que parece impossível. A nossa fé 

impele-nos a ir onde não há nenhuma 

estrada, e o nosso amor aventura-se 

no desconhecido. Acabaremos por 

aprender que a fé suporta o peso da 

obediência. 

“Pela fé, Abraão, … obedeceu” (Hebreus 11:8). Paulo disse: “Senhor, que 

queres que faça?” (Atos 9:6). Jesus foi obediente ao Pai, de livre vontade, durante 

toda a Sua vida terrena (Filipenses 2:8, Hebreus 5:8). Ele tornou a obediência 

prática nas Suas ações, e ensinou obediência aos outros através das Suas 

parábolas. A Sua vida foi o supremo exemplo de obediência, “sendo obediente 

até à morte e morte de cruz” (Filipenses 2:8). 

 
RESPONSABILIDADE 

Os mordomos compreendem que são responsáveis perante Deus (Romanos 

14:11). A responsabilidade é uma forma de medir os nossos sucessos e 

fracassos. Como mordomos de Deus, a responsabilidade é uma obrigação, 

que é aceite por amor, pois revela o que fizemos. Não há defesa, apenas uma 

apresentação das nossas ações. Uma consciência tranquila não tem medo da 

responsabilidade. Sem responsabilidade, os mordomos sentirão uma atrofia do 

amor que se torna partidário e crítico. 

A responsabilidade para com Deus tem três características. Primeiro, de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
alguma forma, Deus mantém um registo da nossa vida. Ele tem os cabelos   

da nossa cabeça contados (Mateus 10:30), conhece todas as nossas palavras 

(Mateus 12:36) e conhece aqueles que O temem (Malaquias 3:16). “Da sua 

morada contempla todos os moradores da terra” (Salmo 33:14). Ele é movido 

por um coração de amor (Jeremias 31:3). Segundo, Deus espera que sejamos 

responsáveis pelas nossas ações (Eclesiastes 12:14; Gálatas 6:4, 5). Pessoas 

responsáveis irão corrigir os seus erros. A forma como lidamos com as nossas 

ações revela o verdadeiro caráter. “Preciso de saber que a graça de Deus 

está no meu coração, que a minha própria vida está de acordo com a Sua 

vontade; que estou a andar nos Seus passos. Então, as minhas palavras serão 

verdadeiras e as minhas ações corretas.”2 E terceiro, responsabilidade não é um 

desporto para espectadores. Nem tampouco é transferível. Não há requisitos 

mínimos disponíveis; exige-se uma participação total (Romanos 14:12). A 

responsabilidade individual estará desarticulada se faltar qualquer uma destas 

características. 

 
CONFIABILIDADE 

Estava sentado num avião ao lado de um piloto de avião fora de serviço. 

Estávamos a falar sobre as competências de voo de um piloto comercial 

quando ele comentou: “Só prometemos que vos pomos lá em baixo”. Depois 

de uma longa pausa, eu disse: “Muito obrigado; admiro isso.” Imaginei que 

ele estivesse tão feliz como eu por estar no chão. Um piloto de avião é de 

confiança? Sim. No entanto, o piloto não lhe pode prometer a 100% uma 

aterragem segura. Conhecendo este risco, confiamos no piloto e viajamos de 

avião na mesma. Quando aterramos em segurança, isso diz-nos algo sobre a 

competência do piloto e que a nossa confiança foi bem empregue. 

Jesus é de confiança? Sim – 100%! “Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e 

eternamente” (Hebreus 13:8). Lúcifer é de confiança? “Porque é mentiroso e pai 

da mentira” (João 8:44). Nós somos de confiança? Podemos dizer: “Amo a Deus,” 

mas as nossas ações revelam a verdade. Confiabilidade é o que as pessoas 

reconhecem em nós quando as nossas palavras correspondem às nossas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não há 
requisitos 
mínimos 
disponíveis; 
exige-se uma 
participação 
total 
(Romanos 
14:12). 

 

A confiabilidade 
é o resultado de 
ter uma relação 

de dependência e 
confiança com Ele. 
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