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DEUS É DONO DE TUDO! 
1 Crônicas 29.10-19 

Introdução 

O tema deste mês é: A Bíblia e as prioridades. Há uma ligação inseparável entre 
mordomia cristã e nossas prioridades diárias. É o Deus soberano e gracioso que nos dá 
tudo quanto temos e somos. A vida, a saúde, família, sustento, tempo, trabalho, dons e 
talentos, etc. Precisamos diariamente saber estabelecer prioridades e isto passa pela 
consciência da boa mordomia cristã. 

 

1. Deus é dono de todas as coisas 

“Teu, SENHOR, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade; porque teu é 
tudo quanto há nos céus e na terra; teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe 
sobre todos” (v. 11). 

Geralmente pensamos em mordomia como o modo que Deus quer que administremos 
aquilo que temos. Daí começamos a sentir dificuldades em ceder em algumas áreas que 
consideramos delicadas e de nossa exclusividade. Dizemos: “Isso me pertence! Deus 
não tem o direito de exigir isso!” 

Um bom conceito de mordomia começa com a compressão de que Deus é o dono de 
todas as coisas. Tudo o que existe pertence a ele.  

Foi com esse conceito em mente que Davi começou sua oração. Ele faz uma relação 
das coisas que são de Deus. Essa lista inclui todas as formas de reconhecimento, todas 
as coisas existentes e toda a autoridade sobre os homens. Davi sempre reconheceu 
essa posse suprema do Senhor. No salmo 24, ele escreveu: “Ao SENHOR pertence a 
terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam” (Sl 24.1). 
Compartilhamos dessa mesma verdade quando concluímos a oração do Pai Nosso com 
a expressão: “Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre” (Mt 6.13). 

Deus é o dono de todas as coisas porque é o criador de todas elas. A Bíblia se inicia 
com essa afirmação: “No princípio, criou Deus os céus e a terra” (Gn 1.1). Nos salmos 
encontramos: “Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes 
lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez; a obra de suas mãos os continentes” (Sl 
95.4,5). 

Fica fácil demonstrar que, sendo o criador, nosso Deus tem total direito de determinar 
como sua criação deve ser utilizada Deus é o Senhor que nos convoca, como mordomos, 
a administrar sua criação conforme a sua vontade. Os bens, o tempo, os recursos, etc. 
que chamamos de nossos, não nos pertencem, pertencem a Deus e devem ser utilizados 
como ele quer. 

Mas precisamos ir além e reconhecer que nós mesmos também estamos incluídos 
entre os pertences de Deus. Fomos criados por Deus (Gn 1.27), fomos também 
comprados pelo sangue de Cristo: “Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque 
foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, 
língua, povo e nação” (Ap 5.9). O crente entregou sua vida a Jesus e submeteu-se a ele 
para receber a salvação. Não tem qualquer direito sobre si mesmo, pertenço a Deus e 
devo servi-lo por toda a vida: “Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam 
mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou” (2 Co 5.15). 

Começamos a entender o que é mordomia quando percebemos que quando não 
vivemos ou agimos conosco mesmos ou com aquilo que temos, de acordo com a vontade 
de Deus, estamos roubando o que lhe pertence e usurpando sua autoridade. 
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2. Deus é doador de todas as coisas 

Depois de relacionar as coisas que pertencem a Deus, Davi passa, em sua oração, a 
descrever as coisas que os homens possuem e a identificar a sua origem.  
“Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder; 

contigo está o engrandecer e a tudo dar força...tudo vem de ti...toda esta 
abundância...vem da tua mão e é toda tua” (v. 12,14,16). 
Nada que o homem tenha vem dele próprio. Tudo vem das mãos de Deus. Não 

podemos angariar ou conquistar nada por nós mesmos. Sejam riquezas, sejam glórias, 
seja poder, tudo vem de Deus, e ele os distribui conforme a sua vontade.  
Disse Daniel: “Seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque 

dele é a sabedoria e o poder; é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e 
estabelece reis; ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes” (Dn 
2.20,21). 
Toda criação, inclusive o homem, depende das graciosas mãos de Deus para subsistir 

(Sl 104.10-30). Justos e ímpios dependem do sol e da chuva que ele dá (Mt 5.45) e se 
perturbam quando Deus lhes vira o rosto: “Todos esperam de ti que lhes dês de comer 
a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem; se abres a mão, eles se fartam de bens. Se 
ocultas o rosto, eles se perturbam; se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu 
pó” (Sl 104.27-29). 
Somos mordomos de um maravilhoso Deus. Ele tem derramado sobre nós sua 

abundante graça. Criou-nos, deu-nos vida, deu-nos, em diferentes graus, saúde e 
riquezas e concedeu-nos o maior de todos os dons: a salvação em Cristo Jesus. Não 
há nada que Deus venha requerer de nós que antes, ele mesmo, não nos tivesse dado. 
Ele pediu a Abraão seu filho Isaque e Abraão, como bom mordomo, estava pronto a 
entregá-lo (Gn 22). Ana devolveu Samuel ao Senhor para servi-lo por toda a vida (1 Sm 
1.28). 
Satanás e o mundo tentam nos convencer do contrário. Querem nos fazer pensar que 

é um absurdo aquilo que Deus requer de nós; que o Senhor passa dos limites quando 
nos dá seus mandamentos. Resista-os firmemente. Devemos entender que Deus teria, 
se assim desejasse, o direito de exigir tudo de nós. Mas, graciosamente, deixa seus 
bens à nossa disposição requerendo de volta apenas parte do que é dele.  
Vemos isso claramente nos dízimos. Além de nos dar 100% de nosso sustento, Deus 

nos dá forças, saúde e inteligência para trabalharmos. Entretanto, Deus requer de volta 
apenas 10% do que nos deu. Diante disso, como fiéis mordomos, cumpre-nos não 
apenas sermos dizimistas fiéis, mas também, dispor de ofertas sempre que necessário.  
 

3. Sejamos bons mordomos 

Sendo o Senhor o dono e o doador de todas as coisas, onde está a virtude da 
mordomia cristã? Podemos identificar três virtudes da mordomia que precisam ser 
encontradas em nós: 

 
a) Fidelidade 
A primeira virtude está em ser fiel em devolver ao Senhor aquilo que ele nos confiou.  
“Porque quem sou eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos dar 

voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos” (v.14). 
O pecado e corrupção do homem faz com que ele retenha para si aquilo que pertence 

a Deus e o utilize para seu próprio prazer e não para a glória de Deus. Mordomia não é 
uma questão de boa vontade (como se fizéssemos um agrado a Deus), mas de 
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fidelidade... “o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado 
fiel” (1 Co 4.2). A fidelidade se manifesta em dar nem mais, nem menos do que é devido. 
O bom mordomo sabe o que pertence ao seu Senhor e como este Senhor quer que seus 
bens sejam administrados, assim esforça-se por servir da melhor maneira possível.  

 
b) Sinceridade e voluntariedade 
Embora tenham sentidos diferentes, essas duas palavras apontam para a segunda 

virtude a ser cultivada: a disposição livre de servir. 
“Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas; eu 

também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas” (v. 17). 
Bem que Deus, com toda a sua força, poderia nos obrigar a dar a ele o que lhe é 

devido. E nós como temerosos vassalos entregaríamos tudo o que nos fosse requerido 
sob o risco de punição. Seríamos fiéis, mas não seríamos sinceros. Nosso coração 
odiaria cada vez mais tão cruel opressor.  

Entretanto, Deus quer ser servido pela força do amor que temos por ele. Ele quer ser 
amado, portanto, conclama seus súditos a servi-lo voluntariamente, desejosos de ser-
lhe-agradáveis em todas as coisas. Não pode haver no coração do bom mordomo outro 
constrangimento que o amor a Deus, a sinceridade e voluntariedade de seu coração.  

Aos presbíteros, Pedro recomenda: “pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, 
não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus requer” (1 Pe 5.2). 

 
c) Alegria 
“Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas 

voluntariamente” (.17).  
Davi testemunha da terceira virtude da mordomia cristã: a alegria. Alegria em dar e 

alegria em ver que Deus tem recebido o que lhe é devido. Ao invés de peso e tristeza, 
no coração do bom mordomo há o prazer em perceber o seu Senhor sendo servido, 
honrado e glorificado. Toda esta oração é expressão dessa alegria de Davi em ver o 
povo contribuindo para a construção do templo.  

Paulo afirma ser a alegria um atributo essencial aos olhos de Deus em nossas ofertas. 
“Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por 
necessidade; porque Deus ama a quem dá com alegria” (2 Co 9.7). 

 

Conclusão 

Aprendemos que mordomia cristã é o ensino bíblico que nos ensina o modo como 
Deus quer que nós administremos os bens que lhe pertencem e que ele mesmo nos 
concedeu.  

 

Aplicação  

Pense nas coisas que Deus tem lhe confiado e no modo como você as tem 
administrado. Você tem sido um bom mordomo? Ore pedindo a Deus que abra o seu 
coração para obedecer os princípios da Palavra de Deus para diariamente ser um 
mordomo de tudo que envolve sua vida. 

 
Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 10/02/2019, na Primeira 
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