Princípio da Mordomia.
1-Deus é Dono, criador e sustentador:“No princípio criou Deus os céus e a terra” (Gn 1.1). E ao longo das
Escrituras, seu domínio e soberania sobre toda a Criação são ratificados: “Do SENHOR é a terra e a sua
plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam” (Sl 24.1); “Porque meu é todo animal da selva, e o
gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes; e minhas são todas as feras do
campo” (Sl 50.10,11); “Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos” (Ag 2.8); “… ele
mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas” (At 17.25). Até do nosso fôlego de
vida Deus é dono!At 17:28 - Em Deus vivemos, nos movemos e existimos.
2-Todos "bons e maus", iremos prestar contas: Ap20:11-15.
*O que Deus espera de nós: Lealdade e fidelidade:IICo5:15, Lc19:17, Ap22:12.ICo3:10-15.
3-Mordomia Cristã:
*Mordomia do corpo: Gn1:26, Sl139:14, ITs5:23, ICo6:20.
*Mordomia do tempo:Ef5:15,16, Sl90:12, Ec3.
*Mordomia da família:IPe3 e Ef5,6.
*Jesus nosso Exemplo.Jo17-10.
1 Crônicas 29: 10. Então, na presença de toda a comunidade, Davi bendisse a Yahweh, declarando: “Ó
SENHOR, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu, de eternidade em eternidade. 11. Ó SENHOR, tua é a
grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti
pertence. Ó SENHOR, o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e todos! 12. A riqueza e a honra
vêm de ti; tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder; na tua destra
a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. 13. Agora, portanto, nosso Deus,
rendemos-te graças, e louvamos o teu glorioso Nome: Yahweh! Ó SENHOR. 14. Entretanto, quem sou eu,
e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como
estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti, e nós tão somente entregamos a ti do que é teu. 15. Diante da
tua presença somos estrangeiros e forasteiros, como nossos antepassados. Os nossos dias na terra são
como uma sombra, sem esperança alguma. 16. Ó Yahweh, nosso Deus, toda essa riqueza que doamos a
fim de construirmos uma Casa em honra ao teu Santo Nome vem das tuas próprias mãos, e todo esse
tesouro pertence a ti.

