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Mitos 23
Vamos ver nesse capítulo os últimos cinco mi-
tos que ouço ao redor do mundo quando estu-
damos e falamos de Mordomia Cristã. Estes são 
mitos que vêm de pastores, líderes e membros 
da Igreja, coisas comuns que ouço e que são 
biblicamente incorretas. 

6Medo do comprometimento: o medo de 
que, se pedir às pessoas que se compro-

metam demais, elas vão recuar, elas vão sair. 
O problema não é o medo do compromisso, 
a maioria do nosso povo vive comprometi-
do, mas muitas vezes com as coisas erradas. 
Se você pedir um compromisso mais profun-
do com Deus para adorá-Lo, e as pessoas saí-
rem, elas não estão convertidas. Em segundo, 
se elas saírem porque você está pedindo um 
compromisso com Deus em qualquer área da 
vida, então você saberá que elas têm um sério 
problema espiritual, e que podem estar trazen-
do problemas para a Igreja. Então, vou fazer 
duas perguntas: se você nunca pedir um com-
promisso, todos ficarão? E se você pedir um 
compromisso, quem você perderá? Não tenha 
medo de pedir compromisso.

7É o mito de que existe uma distância en-
tre o pastor e os padrões de doação dos 

membros. Não estou dizendo que nós pasto-
res devemos saber exatamente o que as pes-
soas estão doando. Francamente, não tenho 
tempo para fazer esse tipo de investigação, e 
não é meu trabalho dizer o quanto você deve 
oferecer, o Espírito Santo deve fazer isso. No 
entanto, doar é um termômetro do nosso re-
lacionamento com Deus. E eu preciso conhe-
cer os padrões. Se alguém não está doando, 
há apenas duas razões para não doar, especial-
mente para não dizimar: ignorância e rebelião, 
ambos são problemas espirituais. Ignorância, 
precisa de ensinamento. Rebelião, a única cura 
que eu conheço é morrer em Cristo e nascer de 
novo, e eu não sou um executor, eles têm que 
experimentar Jesus Cristo. Se alguém mudar o 
método de doar ou parar de doar, isso pode ser 

sintoma de um problema em sua vida. Pode ser 
algo tão simples como perder o emprego, ou 
suas rendas serem reduzidas, ou, talvez, passar 
por um momento desanimador na vida. Esta é 
uma oportunidade para nós, como líderes espi-
rituais da Igreja nos achegarmos a essa pessoa 
ou família para encorajá-los. Mas se deixam de 
doar por algum problema espiritual, se há algo 
ou pecado em suas vidas, então é uma oportu-
nidade de se achegar a elas. Mas cuidado, não 
diga: “Eu descobri que você não está mais do-
ando, então quero saber o que há de errado”. 
Precisamos nos achegar a elas dando apoio, in-
centivando, e então perguntar: “Como vai sua 
vida com Deus?”, “Como eu posso ajudá-lo em 
sua caminhada com Deus?”, “Como vão as coi-
sas com você e sua família?”, “Há algo especial 
que eu possa orar por você?” Nós não estamos 
aqui para criticar ou condenar. Precisamos es-
tar conscientes dos padrões de doação na vida 
dos membros da Igreja. Para poder auxiliá-los 
espiritualmente. O dízimo é uma questão espi-
ritual! Então, é um termômetro que podemos 
usar para nos alertar que há um problema pro-
fundo e oculto. 

8Há muitos sermões de Mordomia. Eu garan-
to que pode haver muitos sermões sobre o 

dinheiro. Mas lembre-se que dinheiro, ou bens 
materiais, é um dos assuntos mais citados nas 
Bíblia Sagrada. São mais de 2300 passagens bí-
blicas que lidam com dinheiro ou bens mate-
riais, apenas 500 sobre oração e menos de 500 
sobre fé. Se Deus deu a essa questão esse nível 
de importância, não devemos também perce-
ber o nível de desafio que isso traz para a nossa 
vida espiritual? Como pastor, eu percebi que, 
de certa forma, cada um de meus sermões é 
um sermão de Mordomia, porque se concentra 
em ajudar o indivíduo a crescer em sua cami-
nhada com Jesus Cristo. Isso os ajuda a enten-
der mais sobre como Jesus pode ser o Salvador 
e Senhor de nossa vida.
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9O negócio empresarial. O mito de que se der-
mos a Deus fielmente Ele nos dará mais em 

troca. Isso é totalmente mito. Eu sei de várias 
pessoas que leem isso em Malaquias capítulo 3, 
onde diz: “Fazei prova de mim e veja se eu não vos 
abrir as janelas do céu. Trazei todos os dízimos e 
as ofertas à casa do Tesouro e veja se eu não vos 
abençoo.” Mas deixe-me fazer uma pergunta sim-
ples: O que vem primeiro? A fidelidade no dízimo 
ou a bênção? Basta pensar desta forma. Se Deus já 
o tem abençoado, por que dar o dízimo? Em toda 
a Escritura, o dízimo é realmente a nossa resposta 
às bênçãos que já recebemos em Jesus Cristo.

10O mito de trabalhar para Deus. Deus não 
quer que nós trabalhemos para Ele. Mas 

quer que nós trabalhemos com Ele. Mordomia 
Cristã se trata de uma parceria divina, na qual Ele 
é o Senhor e nós os mordomos e administradores 
do que Lhe pertence. Essa parceria íntima ajuda-
-nos a compreender que temos o incrível privilé-
gio de ser sócios de Deus, de caminhar ao lado 
dEle e ter o Espírito Santo guiando-nos na admi-
nistração de cada parte de nossa vida. Não só o 
dinheiro, mas em tudo! Afinal, somos parceiros de 
Deus, e não apenas servos. Ele nos levanta da es-
cravidão do pecado, para sermos escravos da jus-
tiça, para sermos Seus servos e também parceiros, 
e para nos chamar de Seus filhos. Jesus nos chama 
de Seus irmãos. 

 

  

  

  

  

  




