
A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo, 
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.
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Já ouviu falar na Ilha 
Henderson? É um atol de 
coral, com 22 quilómetros 
quadrados, no Pacífico Sul. 

Há trinta anos, era um “ecossistema 
insular quase intacto”, segundo as 
Nações Unidas – composto por 
praias de areia branca e quase 
60 espécies de plantas com flor. 
Infelizmente, a sua beleza pertence 
ao passado. Atualmente, o atol é 
conhecido pelos seus 38 milhões 
de pedaços de lixo de plástico, 
18 toneladas de redes de pesca, 
escovas de dentes, garrafas 
de água, lâminas de barbear, 
capacetes e outro lixo de todo o 
mundo, que ali vai parar. A ilha 
tem o infortúnio de estar situada 
num local por onde passa uma 
corrente oceânica que leva lixo 

dos países de todo o planeta.1 A 
Ilha Henderson não é a única lixeira 
no oceano. Numa pesquisa recente 
sobre o Oceano Ártico, chegou-
se à conclusão que está poluído 
com cerca de 300 mil milhões de 
pedaços de lixo, incluindo garrafas 
de plástico, sacos e equipamento 
de pesca.2

É triste termos permitido que 
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“É isso que 
a sua casa é, 
um lugar para 
guardar as 
suas coisas 
enquanto sai 
e compra mais 
coisas.” 
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mensais) e feia (publicidade). 
Normalmente, 90 por cento do 
correio são anúncios! Basta olhar 
para o item para saber se vale a 
pena guardar. Tenha por perto uma 
trituradora de papel para destruir 
o correio indesejado logo que o 
receba. Digitalize cartas e contas 
para reduzir a quantidade de papel 
na sua secretária. Para este efeito, 
há algumas aplicações que lhe 
permitem digitalizar documentos 
com o seu telemóvel.

Chaves
Que a sua regra seja levar 

consigo apenas as chaves que usa 
todos os dias. Eu tenho apenas 
três chaves no meu porta-chaves: 
da casa, do carro e da caixa do 
correio. Guarde as chaves que usa 
ocasionalmente — da arrecadação, 
do cofre ou da autocaravana — 
num porta-chaves separado, num 
lugar seguro. 

Carteira
Aprenda a levar apenas 

o essencial na sua carteira. É a 
natureza humana; não importa o 
tipo de carteira que tiver, o mais 
provável é que a encha até à sua 
capacidade máxima e além dela. 
Hunt aconselha: “Troque a carteira 
que é do tamanho do Nebraska 
por uma pequena e compacta.”4

Disfunção Financeira
Em algumas casas, a cozinha 

pode estar muito apresentável, 

mas o escritório nem tanto, em 
especial os ficheiros relacionados 
com as finanças domésticas. Para 
organizar a sua vida financeira, 
guarde os ficheiros relacionados 
com faturas regulares mensais, 
como cartões de crédito, 
bancos, telefone, eletricidade, 
viagens, etc.. Este sistema 
facilita o preenchimento da sua 
declaração anual de IRS. Se tiver 
um orçamento familiar será mais 
fácil saber o que está a gastar 
ou onde tem de fazer cortes. 
Quando puder, pague as contas 
online. Também poderá fazer 
pagamentos online para a sua 
igreja, definindo um valor regular 
para o dízimo, o orçamento da 
igreja e para as ofertas.

Conclusão
A jornalista Ciji Ware 

escreveu sobre como organizou 
a sua casa, descrevendo a forma 
como o processo de assumir 
o controlo sobre a tralha foi
uma experiência libertadora!
“Quando nos livrámos dos
bens desnecessários, senti que
tínhamos libertado o espaço
não só na nossa casa, mas
também nas nossas vidas”,
disse ela. Quando organizar o
seu espaço, sentirá que tem
mais controlo sobre a sua vida
e estará mais confiante para ir
ao encontro dos seus futuros
objetivos!6

ao 
Varao 

“Quando se vive rodeado de 
tralha, é impossível saber com 

clareza o que está a fazer 
na sua vida.” 
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e outras empresas, por isso pode 
destruir essa pilha de declarações 
financeiras que nem sequer leu.

Medo de Perder uma 
Oportunidade
 Muitos escritórios em 
casa estão cheios de folhetos 
sobre futuros eventos, possíveis 
destinos de férias, indicações 
de restaurantes, etc. Liberte-
se – Se tem medo de perder 
oportunidades, crie um sistema de 
arquivo – em pastas físicas ou no 
computador – com uma pasta para 
cada categoria.

Medo de Não Ser Perfeito
 Conheço uma senhora 
que tem dezenas e dezenas de 
sapatos porque ela afirma que 
cada vestimenta deve ter um 
par de sapatos a combinar na 
perfeição. Os perfeccionistas 
querem o artigo perfeito para 
cada situação, e eles enchem as 
suas casas de opções. Liberte-se 
– Sullivan sugere que “pratique 
a imperfeição” para romper com 
este hábito. 
Todos os dias, 
de forma 
intencional, 
faça algo 
que não seja 
100% correto. 
Por exemplo, 
escolha um 
par de sapatos que não seja 
perfeito para a sua vestimenta, 
ou guarde alguma coisa num 
lugar que não seja exatamente 
o indicado. As pessoas não vão 
reparar, e o mundo continua a 
girar.3

 Abaixo encontra algumas 
sugestões de outras formas de 
começar, juntamente com a sua 

a beleza do nosso planeta fosse 
maculada pelo lixo. Podemos não 
acreditar que temos qualquer 
tipo de controlo sobre o entulho 
à escala global; no entanto, 
muitos de nós permitimos que as 
nossas próprias ilhas – os nossos 
lares – fiquem atravancadas, 
desordenadas e cheias de 
tralha desnecessária. Por vezes, 

chegamos ao ponto de desespero 
e tentamos uma limpeza total de 
primavera ou, pelo menos, atacamos 
energicamente a confusão na nossa 
garagem.
 Mas, a verdade é que os nossos 
roupeiros cheios, os armários 
abarrotados e as garagens a transbordar 
não são resultado da preguiça. Segundo 
a organizadora profissional Amanda 
Sullivan, eles devem-se, muitas vezes, 
a algo que talvez nunca lhe tenha 
passado pela cabeça – o Medo. Este 
medo pode assumir várias formas. 
Sullivan faz uma lista de alguns dos 
medos comuns que levam as pessoas a 
guardar coisas de que não precisam – e 
algumas formas de ultrapassar o medo.

Medo da Insegurança Financeira
 De vez em quando, leio artigos 
que seguem um padrão típico. Um 
homem ou uma mulher tem estado 
a viver na miséria, aparentemente na 
mais abjeta pobreza. Mas, quando 
morre, a polícia encontra milhares de 
euros debaixo da cama, no frigorífico 

e no roupeiro do quarto. Estas 
pessoas tinham rendimentos 
invejáveis, mas preocupavam-se 
que um dia pudessem passar 
necessidades, por isso encheram 
a casa de coisas. Os sentimentos 
de insegurança financeira são os 
culpados quando se guarda caixas 
de artigos domésticos, roupas, 
jornais e ferramentas, porque um 
dia podem vir a ser necessários. 
Liberte-se – Descubra o preço 
de alguma coisa que esteja a 
guardar “caso seja necessária”. 
Provavelmente irá descobrir que 
teria os meios para comprar isso 
se surgisse a necessidade. Por 
outro lado, se descobrir que é caro, 
venda! O dinheiro que receber, 
poderá ajudá-lo a sentir-se menos 
inseguro financeiramente.

Medo de Perder Algo Importante
Muitas pessoas guardam todos 
os papéis que recebem do banco, 
do gestor de fundos mútuos e 
da empresa. Muitas vezes não 
compreendem a gíria financeira e 
guardam o papel por segurança. 
Liberte-se – Se não tiver a certeza 
se deve guardar um documento, 
pergunte à pessoa que trata 
dos seus impostos ou ao seu 
conselheiro financeiro o que 
deve guardar. Pode encontrar 
online a maioria da papelada 
financeira enviada pelos bancos 

família, a reduzir a tralha que 
tem em casa:

Livros
 Se tiver paredes com estantes 
cheias de preciosos livros, 
tente libertar algum espaço ao 
comprar livros no I-pad ou Kindle. 
Normalmente, pode-se comprá-
los a metade do preço! Se preferir 
a sensação de ter nas mãos um 
livro, então logo que o tenha lido, 
coloque-o numa caixa. Quando 
a caixa estiver cheia, doe-a a 
uma escola local, uma escola nas 
missões ou a uma universidade no 
estrangeiro. Os bibliotecários irão 
apreciar o seu cuidado. 

Correio
 Uma vez trabalhei para 
uma organização que tinha uma 
diretora que guardava cada folha 
de papel que passasse pela sua 
mesa. Quando ela foi embora, 
o novo diretor precisou de pelo 
menos um mês para vasculhar as 
mais de 35 caixas de papéis. Ele 
não podia deitar tudo fora, porque 

tinha receio 
de destruir 
algum 
documento 
importante 
para a 
organização. 
Esta 
experiência 

ensinou-me que quando lidamos 
com papéis, em especial com 
a correspondência, TEMOS de 
ter um sistema. A escritora Mary 
Hunt sugere que tenhamos o 
caixote do lixo por perto quando 
abrimos a correspondência, para 
deitar imediatamente fora o lixo.4 
A correspondência pode ser boa 
(uma carta da avó), má (contas 

“Muitas 
pessoas 

guardam 
todos os 

papéis que 
recebem…”

“Se tiver 
paredes com 
estantes 
cheias de 
preciosos 
livros, tente 
libertar algum 
espaço ao 
comprar livros 
no I-pad ou 
Kindle.”
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