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Mitos 12
Lidaremos com 5 mitos comuns da Mordomia 
Cristã. Neste e no próximo capítulo, nós tota-
lizaremos dez conceitos de Mordomia que eu 
ouço em todo mundo. 

1O primeiro mito é o de que Mordomia tem 
relação com dinheiro e ofertas. Tem algum 

problema aí. Mordomia é um estilo de vida, eu 
garanto à você que se o foco for somente o di-
nheiro e doações, dízimos e ofertas vão crescer 
por um tempo, mas não vai ajudar o indivíduo 
na sua caminhada com Deus. Então temos que 
perceber que a Mordomia é muito mais que 
dinheiro e dízimos. É, realmente, um estilo de 
vida permitindo que Cristo seja o Senhor da 
nossa vida, é de coração, é com espírito e não 
um assunto financeiro.

2Mordomia é sobre arrecadação de fundo. 
Eu perdi a conta de quantas vezes pastores 

e líderes de Igrejas me falaram: “Eu quero que 
você visite nossa Igreja, nossa Associação. Nós 
temos um problema financeiro e precisamos 
dos conceitos de Mordomia para ajudar-nos 
arrecadar fundos para este projeto ou aque-
le projeto, para todas as missões da Igreja.” Se 
soubermos administrar os fundos financeiros 
haverá várias maneiras de resolver um proble-
ma. Muitos podem até não estar de acordo 
com os princípios bíblicos, mas quando per-
cebemos que doar é um reflexo da comunhão 
com Deus, então nós entendemos que Mordo-
mia é realmente sobre liderança espiritual mais 
do que arrecadação de fundos.

3“Não temos dinheiro suficiente para fazer o 
que precisamos fazer”, ouço isso em todo o 

mundo. Pense no que isso quer dizer. Se esta 
é a Igreja de Deus, se nós acreditamos que Ele 
está por trás do que estamos tentando realizar, 
se cremos que estamos envolvidos na missão 
dEle, então Deus não teria todo o dinheiro que 
Ele necessita para realizar o que quiser a Seu 
tempo? De fato eu tenho analisado dezenas, 
talvez centenas de Igrejas e Associações e eu 
nunca vi uma que não tivesse o suficiente. Ge-

ralmente, “dinheiro insuficiente”, vem de 3 pon-
tos básicos:

a. Problemas de liderança com visão ou priori-
dades erradas. 

b. Não ter pessoas suficientes para realizar o 
que o líder pensa ou deseja fazer, por exem-
plo: o pastor de uma Igreja de cinquenta mem-
bros que pensa em construir uma Igreja para 
500 pessoas. Essa ideia é, simplesmente, invi-
ável. Esse sonho pode até se tornar um pesa-
delo paramuitas pessoas. Quando se tratar de 
arrecadação de fundos, é necessário usar a 
matemática crítica para realizá-lo. E se você, so-
mente lidar com a perspectiva de arrecadação, 
evidenciará um problema de liderança, em que 
você não tem pessoas suficientes e um líder 
com a visão errada. 

c. Ideia errada ou uma falta de ideia. Deus não 
está interessado em posição social. Existe uma 
atitude inata, que eu acredito ser de origem di-
vina, que nos inspira a sustentar projetos que 
são focados em realizar a missão de Deus para 
Sua Igreja na Terra: quando todos estão envol-
vidos na missão, crescendo espiritualmente, 
doar se torna uma consequência, tudo o que 
precisam é de mais informação. É por isso que 
o espírito de conceito de liderança que olha 
para a Mordomia como a dimensão do disci-
pulado, é tão importante e crucialmente vital.

4A doação é para ajudar a Igreja. Eu faço essa 
pergunta em todo o mundo: Qual é o pro-

pósito do dízimo? E a resposta mais comum 
é: “para pagar os pastores ou apoiar a Igreja.” 
Nossa primeira citação de dízimo na bíblia se 
refere a Abraão. Mas, qual pastor ou qual igreja 
ele ajuda? Houve uma ocasião quando ele deu 
o dízimo para Melquisedeque. O que ele fez 
com o dízimo e as ofertas antes disso e depois 
disso? Bem, ao ler a bíblia eu chego a uma con-
clusão: O dízimo era dado como uma oferta de 
sacrifício para Deus. Tarde e manhã, manhã e 
tarde existia um sacrifício. Era um jeito de lou-
var a Deus. Precisamos entender, biblicamente, 
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que o dízimo não é para ajudar a Igreja, o dízimo é 
para louvar a Deus em um lado financeiro da vida. 
É muito importante que nós entendamos isso, 
porque quando louvamos a Deus com os dízimos, 
devolvemos nosso dízimo para Ele, e não para a 
Igreja. Podemos fazê-lo por meio da Igreja, mas 
Jesus disse ao povo para trazer os dízimos para 
Ele, Ele disse, que iria dar suporte para os levitas, 
para igreja e para os pastores com os dízimos re-
cebidos como ofertas de adoração. Então ao de-
volver seu dízimo, faça-o como ato de adoração e 
não simplesmente como uma ajuda à igreja.

5Doar cura o egoísmo. Uma pergunta: Você luta 
contra o egoísmo em algumas áreas de sua 

vida? Se você é como eu, com certeza luta. A ques-
tão é: não importa quanto você der, não irá curar 
o problema do egoísmo. Egoísmo é a raiz dos pe-
cados, talvez de todos os pecados, e a única cura 
para o pecado é estar crucificado com Cristo e acei-
tar Sua transformação e presença em nossa vida. 
E agora, para aqueles que andam com Jesus, ‘doar’ 
se torna um antídoto para o apelo do materialismo 
no mundo, mas a única cura para o egoísmo é uma 
experiência com Deus. Da próxima vez que pensar 
nisso, lembre-se: são apenas mitos, a base de tudo 
é aprender a louvar a Deus em nossa vida diária, 
nosso estilo de vida, adoração e louvor.

 

  

  

  

  

   

   

   

  

  




