Mordomia cristã

Neste trimestre teremos a oportunidade de estudar, na Escola Bíblica Dominical,
importantíssimas lições para a nossa vida, como crentes que versam sobre a mordomia cristã.
São de autoria do Pr. Walter Kaschel. Ele foi o intérprete do Pr. Billy Graham por ocasião da
Cruzada Evangelística realizada nos dias 02 a 06 de Outubro de 1974, no Estádio do
Maracanã. Creio que muitos irmãos ainda se lembram da bênção que foi aquela cruzada. Em
O Jornal Batista de 20 de outubro de 1974, lemos: “Calcula-se que em torno de 40 mil pessoas
tenham tomado a decisão de seguirem a Cristo, nesse dia mais de 25 mil pessoas ficaram do
lado de fora do Maracanã. Além disso, tivemos um coro regido pelo Pr. Bill Ichter que reuniu
umas 10 mil vozes” (Fonte: O Jornal Batista de 20 Fonte de Outubro de 1974, Edição 42,Ano
74).
Além de atuar como ótimo intérprete, o Pr. Walter Kaschel foi também escritor. É nessa área
que Deus o inspirou para trazer-nos lições que falam diretamente de nossa experiência como
mordomos de Deus.
Os temas apresentados são os seguintes: 1) A Doutrina da Mordomia; 2) O Templo do Espírito
Santo; 3) A Mordomia da Mente e do Espírito; 4) A Mordomia da Influência; 5) A Mordomia das
Oportunidades; 6) A Mordomia do Tempo; 7) O Domingo Não é Meu; 8)A Mordomia dos Bens;
9) O Dízimo no Velho Testamento; 10) O Dízimo no Novo Testamento; 11) O Dízimo na
Experiência Cristã; 12)A Graça da Liberdade; 13)A Mordomia e a Igreja; e: Exercícios de
Revisão.
Na lição sobre a Mordomia dos Bens, o Pastor Walter Kaschel relata: “Nos Estados Unidos,
tive privilégio de visitar D. Ida Bottons, cuja fortuna ela distribui para o progresso do evangelho
em diferentes países. Foi ela quem forneceu uma boa parte dos recursos para a construção do
majestoso templo da Primeira Igreja Batista do Rio. Em palestras, ela nos revelou justamente
essa responsabilidade profunda que sentia na distribuição dos bens que Deus havia confiado
aos seus cuidados” (p.30-31).
Nota-se, aí, a importância de um estudo mais aprofundado da mordomia cristã que nos
ajudará na compreensão de nossa participação direta da obra de Deus cuidando dos bens que
Ele coloca em nossas mãos para administrar. Com isso, poderemos abençoar a vida de
irmãos na fé ou daqueles que ainda não se entregaram a Jesus. Que sejamos bons
mordomos, ou seja, bons administradores do nosso corpo, da mente, do tempo dos bens, do
dinheiro que recebemos, enfim, de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos!
Desejo que esse estudo sirva para o crescimento espiritual de todos nós e, também, nos ajude
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a viver de forma que agrade ao Senhor, a quem pertence a nossa vida. Se você quer saber
mais, venha participar da Escola Bíblica Dominical!
Seja bem-vindo ao estudo da Mordomia Cristã!
Para tanto, Deus nos abençoe!
Seu pastor e amigo,
J. Laurindo.
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