
  



 

MORDOMIA CRISTÃ 

Talentos 

 

Talentos são coisas que fazemos muito bem. Foi Jesus que nos deu o 
talento que temos. 

Uns sabem tocar, outros sabem cantar, outros gostam de falar em público. 
Alguns fazem amigos, outros gostam de sorrir. Algumas pessoas ajudam os 
outros e ainda há outras que gostam de orar. É claro que existem pessoas que 
desenham, pintam, costuram, sem falar dos que ofertam. 

Não importa qual é o seu talento. O que Deus deseja é que você use para 
mostrar Jesus às pessoas. O apóstolo Paulo comparou cada um dos membros da 
igreja a uma parte do corpo humano. Ele disse que assim como não dá prá se 
deixar de fora nem mesmo um dedo ou um dos órgãos menores, pois cada um 
tem sua função, portanto, cada um de nós é um pedaço que não pode faltar de 
jeito nenhum!! 

 Ou seja, a igreja não pode ficar sem nenhum de nós, ou o corpo será 
defeituoso. Isto quer dizer que a igreja estará incompleta se um de seus membros 
não usar o seu talento. 

 Que parte do corpo de Cristo você é? O que você faz na igreja ou na célula? 
O cérebro é Cristo. Sim, porque Ele é que dirige a igreja. Os pregadores devem 
ser a boca, pois eles falam bastante. As irmãs que cuidam dos necessitados 
devem ser o coração; afinal, elas têm um coração bem grande! Os diáconos e as 
diaconisas devem ser as mãos, pois eles cuidam, limpam e decoram a igreja. Os 
jovens são os olhos que vêem todas as coisas com muita atenção. Existem 
algumas pessoas que são os ouvidos, pois sempre escutam aqueles que estão 
tristes e os consolam. Os pés devem ser as pessoas missionárias que visitam os 
enfermos e as casas daqueles que querem aprender mais de Jesus. Os pulmões 
são aqueles que oram muito, já que a oração é a respiração da alma. Que parte 
do corpo você imagina que sejam as crianças? Eu acho que é a menina dos olhos 
da igreja. A menina dos olhos é aquela pequenina parte do olho, que apesar de 
tão pequenina é vital para se enxergar. É por isso que como nós, a igreja cuida 
muito bem de suas crianças. Não importa que parte é a sua; o importante é que 
você é parte da igreja. Portanto, não pode faltar ou a igreja sofrerá a sua falta. 

 Esticar uma folha de papel pardo no chão, pedir a um aluno que se deite 
sobre ela e passe o piloto fazendo todo o contorno do corpinho da criança, 
em seguida pergunte: quem é a orelha? Quem é o braço? Quem é perna? 
Quem são os olhos? E vá anotando o nome das crianças, nas partes que 
eles mesmos indicaram. 

O que estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? O que você está 
fazendo com o seu talento? Vamos orar agora, pedindo a Jesus que nos ajude a 
dedicarmos a Ele cada um de nossos talentos? 

1Pedro  4:10 
“Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros 
da multiforme graça de Deus.” 


