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Tendências1
Nessa série você vai ver uma forma radical de 
abordar a Mordomia Cristã. Por quê?

Primeiro, porque, tradicionalmente, nós acha-
mos que Mordomia Cristã trata apenas de di-
nheiro, mas quando percebemos que Mordo-
mia Cristã, pactos, dízimos e ofertas são mais 
do que isso, que é a nossa caminhada com 
Deus, percebemos que o assunto tem que ser 
abordado com uma perspectiva mais ampla.

Há razões pelas quais a mordomia está rela-
cionada, na opinião de alguns, apenas com o 
dinheiro: existem algumas tendências dentro 
de qualquer denominação ou Igreja. Vamos 
começar essa série de estudos abordando as 
12 tendências.

1Existe um grande crescimento congrega-
cionalista. Mais e mais, as pessoas estão 

pensando sobre suas próprias necessidades, 
olhando apenas para sua Igreja local, ao invés 
de se atentar para as necessidades da Igreja 
mundial.

2Há uma resistência ao conceito de pressão, 
coesão e manipulação, e essa abordagem 

de promover a doação está sendo vista cada 
vez mais como uma forma de pressão. Quando 
promovemos algo, só para ter o apoio das pes-
soas, frequentemente produz resistência. 

3Muitas congregações estão perdendo a vi-
são global por várias razões, e uma delas, é 

porque estão focadas mais em si mesmas. Por 
outro lado, as pessoas, individualmente, gos-
tam de doar para as missões e não somente 
para si.

4Mais e mais, as pessoas estão designando 
especificamente para onde suas doações 

devem ir. Cada vez menos, elas querem doar 
de forma geral. Elas querem ver o que é feito 
com o seu dinheiro. Elas querem saber para 
onde o seu dinheiro está indo.

5Muitos estão mudando o foco da missão 
global para um grupo específico e nas coi-

sas que estão interessados. Algo em que eles 

podem apoiar facilmente, e ver o resultado 
imediato de haver ajudado alguém. 

6Cada vez mais, a doação é uma porção me-
nor da quantia que as pessoas desejam fa-

zer com seu dinheiro. Elas estão olhando para 
suas necessidades e caso se encontram em 
dívidas, e a Igreja e sua missão, tem uma por-
centagem ou apenas um fragmento de todo o 
dinheiro administrado.

7Há um número decrescente de doadores. 
Quando falamos de doadores, estamos fa-

lando de lares, marido e mulher e filhos, ou um 
indivíduo que mora sozinho e tem seu próprio 
sustento. Mas quando olhamos para a Igreja, 
a porcentagem de doadores, que são mordo-
mos fiéis, comparados com o número total de 
membros, continua diminuindo. E isso é um 
fato significante.

8Muitas pessoas estão pensando que a es-
trutura organizacional é irrelevante para 

com a real missão da Igreja local. As pessoas 
estão resistindo apoiar a estrutura da denomi-
nação. Elas querem ver alguma coisa aconte-
cendo com seu dinheiro, quando isso é para 
uma missão específica.

9Há um senso crescente de “Eu quero focar 
no que a nossa congregação precisa.” As 

Igrejas estão lutando para suprir suas próprias 
necessidades, especialmente na área educacio-
nal, e assim, elas tendem a apoiar localmente 
mais do que para a Igreja como um todo, como 
o dízimo que vai totalmente para a Associação. 

10Existem poucos jovens na Igreja. A mé-
dia de idade na Igreja, especialmente 

nos países ricos, estão acima dos 50 e 60 anos. 
Isso quer dizer, a população que estava acos-
tumada a doar está envelhecendo, conforme 
se aposentam têm menos para doar, e quando 
morrem, poucos os substituem. Então, um dos 
grandes desafios é envolver os jovens e adul-
tos na missão da Igreja, onde eles entendem e 
vêem a necessidade para apoiar a Igreja.
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11Há uma crescente ignorância do conceito 
bíblico sobre administração financeira. Pre-

cisamos aprender a gerenciar as finanças, em um 
contexto muito mais amplo do que doar. Não so-
mente isso, precisamos entender, que Mordomia, 
é um estilo de vida amplo, o qual existe um disci-
pulado financeiro onde administramos nossos re-
cursos, no qual a doação é uma pequena porção 
disso. Esse é, provavelmente, o principal problema 
que será abordado nesta série de estudos.

12O discipulado real é a base de tudo, mas, 
a profundidade espiritual está decaindo.  

A participação na Igreja tem se tornado um even-

to social, ao invés de uma extensão de um real 
comprometimento com Jesus Cristo. Doar reflete 
nossa comunhão com Deus. Se não abordarmos 
essas questões, isso morrerá. Mais importante que 
isso, doar é um termômetro da nossa caminha-
da com Deus, e quando as doações caem, reflete 
uma maior e profunda necessidade de tratar do 
problema mais amplo da caminhada espiritual 
com Jesus Cristo. 

É por isso, que nessa série de vídeos, vamos estar 
olhando para o grande contexto de conhecer a Je-
sus como Senhor e Salvador. Mordomia Cristã, é so-
mente o lado humano de Jesus Cristo como Senhor.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




