
 
 
 

CÉLULA 41/2020 
 

 

QUEBRA GELO 
 
Como você vê a sua vida e como considera o que mais tem valor, e por que? 
______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: MORODMOS DE DEUS 

MATEUS 25:14-30 (ministre a Palavra) 

 
Uma das doutrinas mais importantes da igreja é a da mordomia. Ela se baseia na verdade de que 

nada do que temos, absolutamente nada é nosso, mas pertence ao Senhor e nos foi confiado para 

que o administremos conforme o seu propósito. Somos, portanto, mordomos ou administradores 

de bens divinos.  

 

Um verdadeiro cristão precisa compreender esse assunto. A falta de consciência da mordomia nos 

leva a distorcer a graça (pois tomamos como nosso aquilo que nos foi confiado por bondade) e 

compromete os resultados de nossa vida (pois damos ao que é divino um valor meramente 

humano).  

 

Na “parábola dos talentos”, contada por Jesus, temos chaves importantes para entender esse 

assunto. 

 

1) DEUS É O DONO DE TUDO. 

vs. 14 - Não há absolutamente nada no Universo que não tenha o selo de propriedade divina. O 

senhor da parábola, que representa Deus, dá daquilo que lhe pertence.  

Até mesmo os homens são apresentados na condição servos e, portanto, propriedade d’Ele. A 

consciência de que Deus é o dono de tudo coloca tudo no status de sagrado. As coisas animadas 

e inanimadas pertencem a Ele e foram criadas para sua glória. Saber disso muda a nossa visão, 

porque passamos a ver um selo divino em tudo. A natureza, os homens, os bens, o tempo, o 

corpo, a inteligência, o conhecimento, a força, a autoridade... Tudo é sagrado! – Ler Salmos 24:1; 

Salmos 89:11; Ageu 2:8.  

 

 

 



2) DEUS INVESTE EM CADA UM DE NÓS. 

vs. 15a – O Senhor da parábola toma parte do que lhe pertence e coloca nas mãos de seus 

servos. Isso envolve confiança, oportunidade e generosidade. Temos aqui uma relação de 

confiança porque Deus acredita que somos capazes, não apenas de cuidar, mas de desenvolver o 

que ele investe em nós. Precisamos nos sentir valorizados pelo fato de que o Senhor está 

investindo em nós todos os dias! – Ler Romanos 11:33-36. 

 

3) DEUS CONSIDERA A CAPACIDADE PARTICULAR DE CADA UM. 

vs. 15b - Deus trata cada um de nós de forma particular e investe de acordo com a estrutura que 

temos. O que, às vezes, consideramos injustiça é, na verdade, misericórdia... A minha capacidade 

determina o quanto Deus confia às minhas mãos. Portanto, ampliar a capacidade é uma forma de 

ter mais. Eu posso ampliar a minha competência e, assim, me tornar apto para receber mais do 

Senhor – Ler Colossenses 1:10. 

 

Precisamos estar conscientes de que prestaremos conta de tudo o que Deus nos confiou. Esta é a 

grande lição da mordomia cristã. Ou tratamos com temor a vida, ou nos daremos mal no dia do 

acerto. A vida cristã não pode ser vivida sob a perspectiva da inconsequência – Como tudo o que 

recebemos é investimento, tudo o que fazemos será avaliado – Ler II Coríntios 5:10. 

 

4) DEUS ESPERA COLHER BONS RESULTADOS DA NOSSA ADMINISTRAÇÃO  

vs. 19 – Deus sabe a nossa capacidade de multiplicação e não podemos deixar que o medo gere 

uma paralização do resultados. 

 

5 ) SE A NEGLIGÊNCIA É PUNIDA, A FIDELIDADE É PREMIADA 

vs. 21, 26 e 29 – Não é que Deus nos coloque em competição uns com os outros. Ele apenas 

espera que cada um de nós cumpra o seu papel, para desfrutar do galardão! Os lugares de honra 

no reino não são para os melhores, mas para os fiéis. O que Deus espera é que tratemos de 

produzir com aquilo que Ele nos abasteceu. Para o servo bom é fiel, há prosperidade e gozo – Ler 

I Coríntios 4:1-2.  

 

CONCLUSÃO – O que temos feito com os talentos que o Senhor tem nos confiado? Somo servos 

fies ou infiéis, por não responder com os bons resultados. 

 

Termine com um tempo de intercessão pelos da célula e por aqueles que viram, e pelas 

necessidades dos membros da célula. 

_______________________________________________________________________________ 
 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 
 

 
2 Corintios 9-7 – As ofertas devem ser dadas de boa vontade, na casa de Deus. 
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COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

- Dia 08/11 - Culto de Santa Ceia as 9 e às 19h (uso obrigatório de máscara durante todo culto) 

- Dia 10/11 – 6º Dia da Campanha do Desatar às 19h30 

- Dia 14/11 – Rede de Jovens às 19h30 

- Dia 21/11 - Congresso de Homens (na Igreja)  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

- Orem pelo Poder de Deus, neste momento de Pandemia que todos estamos vivendo. 
- Orem pelo Brasil e seus governantes, para que possam direcionar o povo brasileiro da melhor 

forma possível, neste momento de grande crise por qual estamos passando.  

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo  

122:6 


