IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA
Estudo das Células
Estudo 33 – DEUS RECOMPENSA A BOA MORDOMIA

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA LÍDER
ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou
colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também).
DISCIPULADO (20 minutos): Hebreus 11.6
O nosso Deus ama recompensar seus filhos e filhas. Esta é uma verdade sobre Deus acerca da qual muitos cristãos
parecem não estar cientes. Ele gosta de nos recompensar quando buscamos com diligência Sua presença, Sua
vontade e Seus caminhos. Ele recompensa o bom trabalho e recompensa a boa mordomia (a boa administração
dos recursos que nos deu). Em Mateus capítulo 6, aprendemos que Deus nos recompensa quando oramos,
jejuamos ou damos aos pobres. Acredite, Deus está interessado em edificar o Seu Reino e é por isso que Ele vai
confiar riquezas a pessoas que estão provando a Ele que são bons administradores. Assim, vamos aprender, de
forma prática, três princípios da boa mordomia:
1. Não desperdice seus recursos com coisas INÚTEIS (Provérbios 12.11). Jesus gosta de recompensar a boa
administração. Os maus administradores desperdiçam e perdem seus recursos, por outro lado os bons
administradores recebem sempre mais! O Senhor dá mais àqueles que demonstram confiabilidade, mas não dará
nada para aqueles que estão sendo irresponsáveis com seus recursos ou que não sabem para onde seus recursos
estão indo.
2. Aja sempre com SABEDORIA e RESPONSABILIDADE (Provérbios 2.20). Você está fazendo o melhor com o
que Deus lhe deu? Certamente Deus pensa muito mais em mordomia do que nós, pois este assunto está presente
ao longo da história. As primeiras instruções que Deus deu a Adão e Eva se relacionavam à mordomia: Sejam
frutíferos e multipliquem-se, cuidem deste Jardim e deixem somente aquela árvore em paz. (Gênesis 1.28 e 2.17).
Se não formos bons mordomos, isto inclusive limitará nossa capacidade de ajudar as pessoas e de promover o
avanço do Reino de Deus.
3. Aprenda a POUPAR para enfrentar as situações ATEMPORAIS (Provérbios 21.20). Deus é constante, o
mundo não. Em outras palavras, a situação econômica do nosso país pode ter altos e baixos e isto pode afetar as
nossas finanças, mas Deus continua sempre o mesmo. Até mesmo as pessoas que possuem muitos recursos e
posses estão sujeitas a sofrerem flutuações em suas finanças. Devemos sempre orar e pedir o conselho de Deus,
antes de gastarmos os nossos recursos. 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 mordomia.
CONCLUSÃO: (Gênesis 12.2) 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.
MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente Jesus
Cristo para ele o mais breve possível.
SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a
nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela.
ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Não
esqueçam de trazer as cestas básicas para o último domingo do mês de novembro.
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