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MORDOMIA é uMA PALAvRA 
MAL INTeRPReTADA

esTuDAR sObRe A MORDOMIA DA 
FAMÍLIA é De suMA IMPORTâNcIA 



NA FAMÍLIA NOTA 10 
Mordomia é uma palavra mal interpretada, e aplicada de maneira ina-
dequada. Tem-se usado este termo para aqueles que desfrutam de 
vida regalada, tranquila e descompromissada. Mordomia bíblica tem 
a ver com o princípio estabelecido por Deus na administração de tudo 
que Ele coloca à nossa disposição, para ser cuidado de maneira sábia, 
inteligente, comprometida e com a finalidade de ser devolvida ao seu 
legítimo dono. O mordomo é a pessoa incumbida de gerenciar, ad-
ministrar e cuidar dons bens do Senhor.  O universo pertence a Deus. 
“Levanto minha mão ao Senhor, o Deus altíssimo, que possui os céus 
e a terra” Gên. 14:22. Deus nunca entregou o direito de propriedade 
a ninguém. Ele não deu escritura de posse a qualquer representante 
da raça. Adão, Eva e os filhos eram apenas mordomos. Uma família 
criada para cuidar com amor, zelo e dedicação do jardim e de tudo que 
lá existia. “Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o 
mundo e os que nele habitam” Salmo 24:1. Deus volta para o acerto 
de contas. 
Estudar sobre a mordomia da família é de suma importância para nós, 
pois, de uma forma ou de outra, nascemos numa família. Com exce-
ção daqueles que são fruto da marginalidade, cada um vem de uma 
família, seja ela pobre ou rica, desconhecida ou famosa, pequena ou 
grande, evangélica ou não. A família é a base de nossa vivência. Nas-
cemos e dependemos dela na maior parte da existência. Isso é plano 
de Deus. É tão importante cuidar da família que Paulo considera “pior 
que o infiel” quem não o faz. 
Só há uma maneira de cuidar da mordomia da família, preservando-a 
da destruição espiritual e moral pelas forças do mal, que conspiram 
contra ela. Os pais cristãos precisam seguir o exemplo de Noé que, em 
meio à corrupção geral de toda a humanidade de seu tempo, soube 
criar e educar sua família, de tal forma que, quando Deus mandou 
a catástrofe global do dilúvio, eles puderam escapar, por bondade e 
misericórdia de Deus, na Arca (Gn 7.1). A educação cristã é o fator 
indispensável de defesa da família contra os ataques do inimigo de 
nossa alma. Josué também é outro exemplo na Bíblia de um homem 
que tomou posição ao lado de Deus com sua família.  

Deus nos tem dado a graça de receber-
mos mensagens preciosas de pessoas 
que estão sendo tocadas poderosamen-
te. Alguém entregou o coração a Jesus, 
após um dos cultos da Vida Nova. Famí-
lias inteiras estão se reunindo conosco, 
sendo abençoadas e alimentadas. 
Junte-se a nós em oração a Deus pela 
vida de todas as pessoas. Quem ora ex-
perimenta milagres e maravilhas!  

PAsTORes

PResbÍTeROs

DIÁcONOs

MIssIONÁRIOs

Ceny Tavares - Senior Pastor | Bruno Ferreira - Assistent Pastor
Victor Queiroz - Music Ministry

Francisco Saraiva
Gildo Vieira
Nilton Barbosa
Sérgio Vasconcelos
Xermã Palmares

Brasil:
Casa Maria e Marta/Edméia Williams
Jones Cruz/Rosimeire Jocimar
Rossana/Ronaldo Lindório

Canadá
Carlos e Meire (Edmonton)

Romênia:
Irene e Kristnel

Niger:
Michel Lucena, Woba, Boukari,
Harouna Timegou, Omar e Paul

Edivânio Ferreira
Glauco Aguiar
Jadir Ferreira
Janessa Scardelai
Marcelo de Lima
Simone Cecim
Tallyzia de Oliveira
William Berbert

LINDOS 
TESTEMUNHOS 
DO CULTO ONLINE! 

Família é o melhor 
lugar para exempli-
ficar e manifestar a 
importância desta 
preciosa doutrina da 
mordomia. Lições que 
aprendemos:  

MORDOMIA DA PER-
SONALIDADE - Esse 
mundo é o jardim de 
Deus e as personali-
dade que nele existem são as flores nesse jardim. Personalidade é algo 
vivo, em constante crescimento, fruto da graça de Deus. 

MORDOMIA DA INFLUÊNCIA - Recebemos influência e passamos a ser 
influenciadores. O que aprendemos dos nossos pais, também anuncia-
mos para aqueles com os quais convivemos. 

MORDOMIA DAS OPORTUNIDADES - Deus nos criou e nos deu opor-
tunidades de realizar a sua obra o tempo todo, em todo lugar, para 
todas as pessoas. “Aproveitai as oportunidades”.  Somos mordomos 
das oportunidades. 

MORDOMIA DO TEMPO - Temos que prestar contas do tempo a Deus. 
Não podemos cruzar os braços, ficarmos sentados esperando o tempo 
passar. O tempo bem empregado é aquele que usamos em favor do 
próximo.
 
MORDOMIA DOS BENS - O cristão verdadeiro é aquele 
que reconhece que tudo vem do Senhor. Jó disse: “Nu 
saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei” 1:21. Fo-
mos criados do pó, somos pó e voltaremos ao pó. 
Tudo que temos é fruto da bondade, generosidade 
e graça de Deus para usufruir-
mos para o louvor da sua glória. 

MORDOMIA



www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro...” Malaquias 3:10. Devolver a Deus o que é de Deus não é uma taxação, como as do governo. É um princípio que nos cumula de todas 
as bênçãos oriundas do trono da graça do Senhor que dá a vida, respiração, saúde, prosperidade e tudo mais. Viver o sobrenatural é lançar a semente do amor, perdão, obediên-
cia, alegria, comunhão, dízimos, ofertas, generosidade, e tudo que é bom, perfeito e agradável. Entregar a parte do Senhor com alegria, redunda em bênçãos sem medida. Como 
ofertar e entregar os dízimos: Através de um  E-transfer na conta da Igreja Vida Nova, envio de cheque pelo correio para o endereço da igreja, ou na caixa de correio, indicado na 
entrada do templo, a qualquer momento. O suprimento de Deus, mesmo em tempos de pandemia, está absolutamente garantido por suas promessas fiéis e verdadeiras.

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
6:15 am - Oração Manhã 
com Jesus

QUARTA-FEIRA
7:30 pm
Academia Bíblica AO VIVO!

SEXTA-FEIRA
7:30 pm 
SEXTA DA VITÓRIA - AO VIVO
Todos estão convidados para 
participarem!

DÍZIMOs e OFeRTAs | sÃO sANTOs DO seNHOR   
(donation@vidanova.ca)

AGeNDA seMANAL

escALAs

ANIveRsARIANTes

Diaconal

Tradução

culto Infantil

JUNHO
Semana 2 - 6 a 12 Junho
DOMINGO: Edivânio, 
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa 

MAIO/JUNHO
Semana 4/1 - 30 Maio/5 Jun
DOMINGO: Glauco, Tallyzia, 
Simone, Marcelo
QUARTA:  Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

Hoje - Festa das Nações. Estamos orando por missões e ofertan-
do para que o avanço desta obra seja surpreendentemente ex-
traordinário nestes dias. A Pandemia tem sido um grande alerta 
de Deus. Uma trombeta que está dando o som que precisa ser 
ouvido por todos. 
Vida Nova é parceira da obra missionária.  Temos consciência do 
chamado em amor para realizarmos a obra do Senhor. Ele nos 
separou para sermos luzeiros de Deus no mundo. Somos sal da 
terra para que o mundo sinta o tempero indispensável que faz 
toda a diferença nas vidas. Que o Deus que inspira canções nas 
horas da noite nos leve aos campos do Senhor e aos corações 
das pessoas para que saibam que só Jesus Cristo é o Senhor! 
Jesus nos salvou. O Espírito Santo nos capacitou. Deus nos en-
viou. Temos que sair de dentro de nós mesmos e levarmos ao 
mundo a mensagem do amor de Cristo que se deu por nós na 
cruz do Calvário para nos resgatar do império das trevas e nos 

transportar para o Reino do Filho do seu amor. É tempo de mis-
sões! É tempo de arregaçar as mangas e trabalhar enquanto é 
dia! É tempo de salvação!  É tempo de reconciliação. 
Experimentemos a fé num nível mais profundo, nesta jornada 
missionária.

Nosso desafio continua. Ler a Bíblia mais uma vez. Parar de ler, nem pensar! Quem lança um projeto já tem algo 
claro para fazer. Quem não tem sonhos, não realiza nada. Seu sonho precisa 
assustar você. Sonho que não assusta não é sonho que vale a pena lutar 
por Ele. Vamos firmes nesta caminhada. Deus vai nos abençoar e mais 
uma vez vamos celebrar!  “Examinai as Escrituras...” Vamos em frente! 

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

O cORAÇÃO DA IvN bATe MIssÕes O TeMPO TODO! 

2021 - eXAMINANDO As escRITuRAs

DOMINGO
Vida Nova - St. Clair
5:30 pm - EBD 
7:30 pm - CELEBRAÇÃO
TRANSMISSÃO AO VIVO NO 
YOUTUBE E REDES SOCIAIS 

FAMÍLIA NOTA 10
EBD NOTA 10
CASAIS NOTA 10
JOVENS NOTA 10 
CRIANÇAS NOTA 10 

HOMENS NOTA 10
MULHERES NOTA 10
MISSÕES NOTA 10
EVANGELIZAÇÃO NOTA 10
GENEROSIDADE NOTA 10

vida nova NOTA 10

DEUS NOS TEM DADO O PRIVILÉGIO DE 
ESTARMOS JUNTOS COM MAIS IRMÃOS NO TEMPLO  

vINÍcIus
O NOssO MILAGRe! 

PROJeTO De cONsTRuÇÃO DO TeMPLO NO  NIGeR! 
uMA OFeRTA esPecIAL! 

Ouvimos que Deus respon-
de as orações.  Presencia-
mos o milagre! Continua-
mos dando graças porque 
Ele é bom o tempo todo. 
Sua misericórdia dura para 
sempre. Glórias a Deus nas 
maiores alturas! 

Estamos com um desafio extraordinário de edificar um templo para a Vida 
Nova no Niger-África.  Faça a doação e escreva o seu nome na história da-
quela igreja.  Mais do que isso, Deus estará sendo glorificado.  Quem ama 
Jesus, ama fazer a sua obra, obedecer a sua vontade e experimentará ma-
ravilhas liberadas diretamente do trono do Pai. Una-se a nós neste projeto! 
TERRENO COMPRADO PARA A IVN—NIGER! 
BREVE AS OBRAS DO TEMPLO SERÃO INICIADAS!

FAMÍLIA
É como um conjunto 
de engrenagens! 
Precisa viver ajustada, 
tendo o óleo do 
Espírito Santo!

30 - Tallyzia  Oliveira 416-939-4216
01 - Ronaldo Célio da Silva 416-908-1705
01 - Guilherme Vasconcellos 416-249-5797
02 - Cristiano/Aline 647-200-4565
02 - Glauciene Póvoa 416-762-3207
03 - Maria Emília 416-536-5516
04 - Elson/Marli 416-876-5068
04 - Letícia Rocha  416-856-1658 
04 - Andreza Paulino Almeida 416-839-1002 
04 - Breno Cunha 647-831-5546 
05 - Manuella Rampazzo 647-339-4950 
05 - Anderson/ Larissa 437-246-9197
05 - Natália Gomes Magalhães 416-735-2149  
06 - Rebeca Ramos Barbosa 647-450-2969

“Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, 
na presença de todo povo” Salmos 116:17-18. 



Vó Margarida, Irene, Rute Paz (mãe de Alexandre e Daniel Paz, Ingrid 
(filha da Jaqueline), Etelvina (mãe da Ana Maria), Reinaldo (irmão do 
Ronaldinho), Elizabeth Mendes e seu irmão Antônio Luis, André (filho 
da Celeste), Antonio Hélio (primo do Pr. Bruno), Eldonor Silva, Elza da 
Silveira (Tia da Eva), Eufrozina, Jena (amiga da Jaqueline), Mark (amigo 
da Marina), Eni (vó do Pr. Bruno, Paulo Aguiar (sobrinho da Palmira), 
Manuel Sousa, Derli Amaral (mãe de Daiane Amaral), Miriam Cardoso 
(mãe da Daisy), Alvaci Garcia (mãe do Edivânio), Mara, Arthurzinho, 
Sofia, Aline Zilmer e Vinícius Silva.  
“Muito pode em seus efeitos a súplica do justo”. 

Conforme a primeira letra do seu nome, este é o seu dia de jejuar 
até o meio-dia.

Leitura da Palavra de Deus no seu dia-a-dia.

www.vidanova.ca

OReMOs PROGRAMAÇÃO IvN 2021 / 
LeITuRA bÍbLIcA 2021

5ª DIscIPLINA Que TODA FAMÍLIA PRecIsA PARA cResceR – MORDOMIA 

JeJuM e ORAÇÃO LeITuRA DA PALAvRA

DOM

A, b,
c

D, e,
F

G, H,
I

J, K,
L

M, N,
0, P

Q, R,
s, T, u

v, W,
X, Y, Z

seG TeR QuA QuI seX sAb seG

31/05
Jó

25-27

01/06
Jó

28-30

02/06
Jó

31-33

03/06
Jó

34-36

04/06
Jó

37-39

05/06
Jó

40-42

06/06
salmos
01-05 

TeR QuA QuI seX sAb DOM

Você precisa providenciar imediatamen-
te o seu programa para estar informado 
de tudo que está planejado, especial-
mente a leitura anual da Bíblia. Vamos 
nos unir e fortalecer a igreja de Cristo.  
A leitura, a meditação e a obediência à 
Palavra nos tornam sábios para a justiça. 

OS DÍZIMOS NO ANTIGO TESTAMENTO                                                                                                                                   
O primeiro relato na Bíblia a respeito de ofertas está em Gênesis, com os 
irmãos Caim e Abel - Gênesis 4:3-5. 
Por que a oferta de Abel foi mais agradável a Deus do que a de Cain? 
Alguns pensam que a oferta de Abel foi aceita porque se tratava do sa-
crifício de um animal, enquanto a oferta de Caim era meramente frutos 
da terra, embora todo o Antigo Testamento fizesse provisão para estes 
sacrifícios para que fossem completamente aceitáveis a Deus. Caim ofe-
receu este tipo de sacrifício porque ele era um lavrador, enquanto Abel 
era um pastor de ovelhas. O texto não indica que um pastor de ovelhas 
era mais santo que um agricultor. 
Em Hebreus 11:4 encontramos uma indicação: “Pela fé Abel ofereceu 
a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemu-
nho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e, 
por meio dela, depois de morto, ainda fala”. Aqui nos parece que o que 
agradou a Deus foi a maneira com a qual Abel entregou sua oferta: pela 
fé. Presumivelmente Caim não fez isto. De fato, sua falta de fé tão logo 
manifesta todo o seu ciúme e raiva contra seu irmão. 
A ideia do sacrifício vai diretamente ao coração da fé bíblica. Ela é uma 
prefiguração da perfeita obra redentora de Cristo. No Antigo Testamen-
to, a adoração estava concentrada no sistema sacrificial. Quando alguém 
entrava no tabernáculo, o primeiro altar que ele via era o de sacrifício. 
As igrejas cristãs hoje em dia não constroem mais altares de sacrifício. 
Os dias de sacrifícios de animais terminaram. O perfeito sacrifício sin-
gular de Cristo por todos acabou com esta necessidade - Hebreus 9:24-
10:3. 

OS DÍZIMOS NO NOVO TESTAMENTO 
Algumas pessoas dizem que o dízimo não se aplica ao Novo Testamento. 
Mas, nas igrejas do Novo Testamento continuamos vendo as pessoas 
entregando o dízimo. Em um dos livros mais antigos que encontramos, 
escrito no fim do primeiro século e começo do segundo, o didaque, ou 
assim chamado, “ensino dos apóstolos”, há uma considerável porção de-
dicada a esta questão de manter a obra do reino de Deus. O princípio 

do dízimo é claramente ensinado ali. Nos documentos mais antigos que 
temos do cristianismo, notamos que a igreja primitiva se manteve de-
volvendo os dízimos do Senhor. Encontramos também no didaque um 
conselho prudente aos cristãos: “deixe sua doação transpirar em sua 
mão antes de dá-la”. Esta é uma metáfora interessante. Preste atenção 
que a ordem não é para espremer tanto o dinheiro em sua mão que 
jamais consiga dá-lo. Este não é o objetivo. O objetivo é ser cuidadoso, 
ter discernimento onde iremos contribuir. Isto traz uma questão contro-
versa com respeito ao financiamento do Reino. Olhando para o texto 
de Malaquias 3.10, novamente, lemos que Deus disse: “Trazei todos os 
dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.” 
No Antigo Testamento, os dízimos tanto de animais quanto da lavoura 
eram trazidos a um local central, onde eram administrados pelos levitas. 
Todos os dízimos, de toda a nação, eram trazidos e distribuídos pelos 
levitas de acordo com as necessidades das pessoas. Somos mordomos 
de tudo que Deus nos tem dado. Por isso, devol-
vê-lo ao seu legítimo dono é ordem divina. Quem 
obedece, cresce!

Adaptado de As 5 Coisas que todo Cristão precisa 
para crescer de R.C Sproul

Pr. Bruno
Ferreira


