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Imagine comigo uma cena do dia de Natal de 
2017: A sala de jantar parece uma fotografia 

de revista, apresentando o melhor de tudo. Uma 
bela toalha de mesa bordada, que é uma relíquia 
de família, cobre a mesa. Os pratos são de boa 
porcelana, e as facas e os garfos são de prata 
esterlina. A comida é perfeita – feita em casa, a 
partir das melhores receitas de família … uma 
entrada aromática, puré de batata a fumegar, 
pãezinhos acabados de fazer, etc.
  Infelizmente, as conversas dos seus diversos 
parentes sentados à mesa podem não estar em 
consonância com o cenário idílico. A escritora Emily 
Yoffe cita exemplos das reuniões da sua família em 
dias festivos:
  “Perdeste peso, ou estás apenas a vestir-te 
melhor?” “Isso que tu fazes é trabalho precário, 
não é?” “Então tu és o novo marido. Ela conseguiu 
finalmente convencer alguém a casar com ela!”
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OUTRA VEZ?
Já é Natal 

Desfrute de um Trimestre 

Esta edição do Menu do Mordomo está baseada no seguinte artigo de Emily Yoffe.
 Yoffe, Emily. “Why I Hate the Holidays.” Reader’s Digest, 

Dez. 2004, pp. 84-89.

Inteiro sobre Mordomia 
John Mathews, Diretor de Mordomia da DNA e autor do novo 
manual de estudo da Escola Sabatina escreveu: 

O dinheiro sempre foi um problema para o povo 
de Deus, e o consumismo moderno não está 

a ajudar. Contudo, não temos de sucumbir a este 
poder. O Manual de Estudo da Escola Sabatina do 
primeiro trimestre de 2018 é sobre a gestão das 
nossas posses, sobre a nossa relação com o dinheiro 

e sobre as formas como nos podemos 
relacionar com Deus que é o Proprietário 
de tudo o que temos.
  Para começar, mordomia não é uma 
palavra feia. Uma vez ouvi o Dave Ramsey 
dizer que gastou muito dinheiro para 
comprar o domínio www.stewardship.com 
com o objetivo específico de a redefinir. 
Aqui está a minha definição: “Mordomia 
é a gestão de bens tangíveis e intangíveis 
para a glória de Deus.” Como se está a safar 
num mundo de caos financeiro onde as 
pessoas correm atrás de posses e riqueza, 
considerando que é disso que a vida se 
trata?

  Em Mordomia: Motivos do Coração, a nossa jornada dá outra 
perspetiva a este tema. O Manual de Estudo, junto com o seu 
comentário, fala sobre como podemos enfrentar a atração e a 
satisfação que as posses deste mundo nos oferecem. Devemos 
pôr o materialismo no seu 
lugar à luz da eternidade. A 
nossa identidade deve ser 
revestida de Jesus, não com as 
nossas posses. O resultado será 
viver a vida com satisfação. 
Jesus dirá: “Muito bem, servo 
bom e fiel!” (Mat. 25:23, NVI).

NOTA: Este é o 
primeiro Manual 

de Estudo da 
Escola Sabatina 

sobre mordomia 
desde os anos 70.

A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo, 
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.
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os laços sociais, a mostrar às 
pessoas que as ama, a servir de 
modelo de bom comportamento 
para os mais novos, e a manter em 
baixa os níveis de hostilidade.”

Definir Expectativas Claras
 Em todas as reuniões há 
sempre, pelo menos, um familiar 
que está sempre atrasado, às 
vezes não é apenas alguns 
minutos, mas horas. Nenhum 
anfitrião tem de ficar à espera 
enquanto a comida arrefece ou 
a entrada se estraga. Barbara 
Pachter, autora do livro The 
Power of Positive Confrontation 
[O Poder do Confronto Positivo], 
diz que as famílias devem definir 
clara e antecipadamente a hora: 
“Vamos começar a jantar às 
20:30. Conto contigo. Se não 
estiveres, começaremos sem ti.” 
Como se costuma dizer, ponto 
final!

Evitar o Favoritismo
 Por vezes, e frequentemente 
sem maldade, os avós e outros 
parentes têm netos, sobrinhas 
ou sobrinhos favoritos, que se 
manifesta tanto na qualidade 
como na quantidade de 
presentes. Se isso já aconteceu 
antes, o anfitrião, ou um 
dos pais, tem de salientar 
com gentileza que todas as 
crianças devem receber o 
mesmo tratamento, e aqui 
também se inclui os enteados. 
(Compre alguns presentes 
adicionais para ter à mão e 
nivelar as coisas – caso seja 
necessário.)

Mantenha as suas Tradições
 Apesar de ter a sua própria família, poderá 
achar que tem de seguir as tradições dos seus 
pais ou avós. Mas, não tem! Pode manter as 
relações intactas ao substituir as tradições que 
não funcionam por aquelas que funcionam. Em 
vez de meter toda a família na casa pequena 
da sua mãe, porque não ficam num hotel, ou 
a sua mãe vai à sua casa? Se as conversas após 
o jantar forem desagradáveis, opte por outras 
maneiras de passarem tempo juntos, tais como 
jogar um jogo de tabuleiro ou ver um filme. 

Não Faça Jogos Psicológicos
 Recuse-se a ficar preso em jogos 
psicológicos passivo-agressivos. Se a sua mãe 
lhe der roupas que são demasiado pequenas 
para si, para fazer uma observação sobre o seu 
peso, diga apenas “obrigada” e troque-as, ou 
siga educadamente à sua mãe que prefere não 
receber roupas como prenda.  Por outro lado, 
tenha cuidado com a forma como faz os outros 
se sentirem. Se a sua irmã não sabe cozinhar, 
não lhe peça que faça um prato só para a ver 
embaraçada. Peça-lhe que leve as bebidas ou 
que compre uma tarte. 
 Este ano, opte por mais alegria e 
gargalhadas e menos stresse e aborrecimentos 
ao recordar a verdadeira razão da época – o 
Nascimento do nosso Salvador.
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 Poderá 
também haver 
comunicação 
não-verbal — o 
olhar pouco 
simpático do 

tio Joe, dirigido ao 
sobrinho do lado oposto da mesa, ao pensar: 
“Há cinco anos, emprestei-lhe $2,000, e ele 
prometeu pagar em duas vezes.”
 Acrescente a esta mistura tensa algumas 
diferenças religiosas e políticas entre os 
membros da família. Parece divertido?
 Espero que esta cena não faça parte da 
sua ceia de Natal em família! No entanto, se 
todos os anos se aproxima com pavor da 
época festiva, Yoffe tem algumas dicas – que 
ela recolheu junto de alguns especialistas em 
relacionamentos – que podem ajudá-lo a lidar 
com isso:

Faça Uso das Boas Maneiras – Mesmo com a 
sua Família
 Muitas vezes, as conversas voltam àquelas 
velhas histórias que pelo menos um membro 

da família quer esquecer para 
sempre. Poderá ser o episódio 
em que o Joãozinho derrubou o 
molho no fato de Natal do avô (há 
dez anos)! Ou aquele adolescente 
que trouxe a casa uma namorada 
realmente muito má educada (em 
1995)!
 O que fazer quando os 
nossos parentes insistem em 
contar histórias embaraçosas 
ou desagradáveis? Por muito 
difícil que seja, esforce-se por ser 
tolerante e educado. P.M. Forni, 
autor do livro Choosing Civility 
[Optar pelo Civismo], sugere 
que diga ao parente ofensor o 
seguinte: “Aprecio imenso as 
oportunidades que temos de 
nos encontrar nestes eventos, 
mas eu ficaria muito agradecido 
se não me contasses a história 
X, sempre que estamos juntos.” 
Algumas pessoas acham que as 
boas maneiras são apenas para os 
de fora, mas se fizer uso delas em 
casa, diz Forni, “estará a fortalecer 

Um importante desejo de Natal 
3 Duas palavras: pilhas incluídas.
3 Luzes de Natal que funcionam.
3 Os miúdos dizem: “Vamos dormir até mais tarde este ano!”
3 Os presentes encomendados a 23 de dezembro 
      chegam a tempo. 
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