
 

                      Estudo de Célula – Semana de 07/03/21 a 13/03/21  
 

 

SÉRIE: “UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA” 
 
 3º ESTUDO: DEUS RECOMPENSA A BOA MORDOMIA  
 

(Mordomia = administração dos recursos)  
 

BASE BÍBLICA: “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele 
existe e que recompensa aqueles que o buscam.” Hebreus 11:6  
 

OBJETIVO: Levar cada participante a buscar sabedoria e discernimento para ser um bom administrador 
de TUDO que Deus lhe deu.  
 

COMPARTILHAMENTO:  
 

1- DEUS PRECISA DE BONS ADMINISTRADORES PARA EDIFICAR SEU REINO. COMO VOCÊ 
PODE FAZER UMA BOA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS QUE ELE TE CONFIOU?  
 

Em primeiro lugar, precisamos saber que Mordomo é aquele que administra recursos. Deus é dono de 
tudo, nós apenas administramos o que Ele colocou em nossas mãos. “Entretanto, quem sou eu, e 
quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria 
como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti, e nós tão somente entregamos a ti do que é teu.” 1 
Crônicas 29.14 Assim, podemos fazer uma boa administração:  
 

 NÃO DESPERDIÇANDO OS RECURSOS QUE DEUS NOS CONFIOU COM COISAS INÚTEIS –  
       LUCAS 16.9-10 “Portanto, Eu vos recomendo: Usai as riquezas deste mundo ímpio para 

ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que, quando aquelas chegarem ao fim, esses 
amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel 
no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito.”  

 

      PROVÉRBIOS 12.11“Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o 
tempo com coisas sem importância não tem juízo.” (Jesus gosta de recompensar a boa 
administração. Os maus administradores desperdiçam e perdem os recursos que Deus lhes 
confiou, por outro lado os bons administradores recebem sempre mais!).  

 
 AGINDO SEMPRE COM SABEDORIA E RESPONSABILIDADE – Provérbios 2.20 “A sabedoria 

o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos.” (Se 
não formos bons mordomos, isto inclusive limitará nossa capacidade de ajudar as pessoas e de 
promover o avanço do Reino de Deus).  

 
 POUPANDO PARA ENFRENTAR MOMENTOS DE CRISE – PROVÉRBIOS 21.20 “O homem 

sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque 
gasta tudo o que ganha.” (Deus é constante, o mundo não. A situação econômica do nosso país 
pode ter altos e baixos e isto afetar as nossas finanças, mas Deus continua sempre o mesmo. A 
maior parte do estresse, da preocupação e da ansiedade que há no mundo e nas famílias é 
causada pelo fracasso em exercer uma boa administração).  

 
2- VOCÊ TEM ALGUM TESTEMUNHO PARA COMPARTILHAR DE UMA RECOMPENSA QUE O 
SENHOR TE ENTREGOU, COMO RESULTADO DE UMA BOA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS? 
 

“Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma 
bênção.” Gênesis 12:2  
 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: Deus deseja ardentemente nos abençoar para que 
possamos ser uma bênção para outros. Porém, como vimos, isto só será possível se decidirmos 
ser bons mordomos das bênçãos que o Senhor nos confiou. 


