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A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo, 
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.

P O R  G O R D O N  B O T T I N G  D R P H ,  C H E S ,  C F C

Há vários anos, um homem em Bournemouth, 
na Inglaterra, decidiu fazer a maior surpresa 
de Natal aos seus três filhos. Um dos rapazes 

tinha reclamado, no ano anterior, que a árvore de 
Natal da família não era suficientemente grande, por 
isso Greg Howe criou a maior ilusão ótica natalícia 
– uma árvore que parecia estar a crescer ao longo 
dos três andares da casa e saía pelo telhado fora. 
Howe cortou uma árvore de 10 metros em três 
partes. Colocou o enorme tronco em frente à 
janela da sala de estar, a parte do meio ao pé 

da janela de um quarto do segundo andar 
e o topo da árvore no telhado. Ele decorou 
a árvore com 160 ornamentos grandes e 
aproximadamente 2 000 luzes. “Eu queria 
mesmo dar às crianças um Natal que eles 
nunca esquecessem”, disse ele.1

Origens das Árvores de Natal 
As árvores de Natal foram “inventadas” 

na Alemanha, onde, durante o século 
XVI, os cristãos decoravam as suas 
casas com árvores. Muitos atribuem 
a Martinho Lutero a ideia de colocar 
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A  Á rv or e DE NATAL

“Paz”, e a tempestade parou. Naquele momento, a árvore soube que tinha 
transportado o Rei dos reis no seu barco.
 Por fim, alguém foi buscar a terceira árvore. Ela foi transportada pelas ruas 
enquanto as pessoas escarneciam do homem que a transportava. Quando 
pararam, o homem foi pregado no madeiro e elevado no ar para morrer no 
topo de uma colina. Quando chegou o domingo, a árvore compreendeu que 
era suficientemente forte para permanecer no topo da colina e estar o mais 
próxima possível de Deus, porque Jesus tinha sido crucificado nela.
 A moral desta história é que quando parece que as coisas não correm 
como queremos, não podemos esquecer que Deus tem um plano para nós. 
Se colocarmos a nossa confiança n’Ele, Ele recompensar-nos-á grandemente. 
Cada uma destas árvores conseguiu o que queria, só que não foi da maneira 
que elas tinham imaginado. Nem sempre sabemos quais são os planos de 
Deus para nós. Apenas sabemos que os Seus caminhos não são os nossos 
caminhos, mas eles são sempre os melhores.4

… não 
podemos 
esquecer 
que Deus 

tem um 
plano 

para nós.

Fa c t o s  I n t e r e s s a n t e s 
SOBRE AS ÁRVORES DE NATAL 

• Vendem-se árvores de Natal nos Estados Unidos desde 1850.
• Este ano, serão plantados 73 milhões de árvores de Natal.
• As árvores de Natal precisam de cerca de 7 a 10 anos para chegarem 

a ser adultas.
• A primeira árvore de Natal a ser decorada foi em Riga, na Letónia, em 

1510. 
• A indústria à volta da árvore de Natal emprega cerca de 100 000 

pessoas.
• O primeiro presidente a ter uma árvore de Natal na Casa Branca foi 

o 14º presidente, Franklin Pierce.
• O Presidente Coolidge deu início à iluminação das árvores do 

relvado da Casa Branca em 1923.
• A ideia de luzes elétricas para as árvores de Natal foi concebida 

pelo assistente de Thomas Edison, Edward Johnson.
• Quatro mil metros quadrados de árvores de Natal 

proporcionam os requisitos diários de oxigénio para 18 
pessoas.

• Desde 1947, as pessoas de Oslo, na Noruega, têm 
dado todos os anos uma árvore de Natal à cidade de 
Westminster, na Inglaterra, para agradecer aos britânicos 
pela sua ajuda durante a Segunda Guerra Mundial.

• A Associação Nacional das Árvores de Natal tem dado 
uma árvore de Natal ao presidente, todos os anos, desde 
1966.5
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luzes nas árvores. Uma noite, quando caminhava para casa, viu as estrelas a 
brilhar através dos ramos das árvores na floresta. Ele queria mostrar à sua 
família aquela bonita imagem, por isso colocou velas nos ramos de uma 
árvore.2

Ellen White e as Árvores de Natal
 Há 40 anos, quando fui pastor de uma igreja de tamanho médio na Nova 
Zelândia, desafiei a minha congregação a liquidar o terreno da nova igreja 
e escola trazendo ofertas em dinheiro e pendurá-las numa árvore de Natal, 
na última reunião social daquele ano. Os membros aderiram todos a este 
conceito, e pagámos completamente o nosso terreno! 
 Este conceito de angariação de fundos não era nada de novo. Ellen 
White sugeriu originalmente esta ideia de tornar uma árvore de Natal numa 
bênção. Eis o que ela disse há mais de cem anos:
 “O Natal está a chegar. Que todos possam ter sabedoria para valorizar 
esta época. Que os membros de igreja mais velhos se unam, de coração e 

alma, aos seus filhos na sua diversão e recriação inocente, 
procurando formas e meios de mostrar verdadeiro respeito 
por Jesus, levando-Lhe presentes e ofertas. Que todos se 
recordem dos requisitos de Deus. A Sua causa não pode 

avançar sem a vossa ajuda. Que os presentes que normalmente 
dão uns aos outros sejam colocados no tesouro do Senhor. 

… Em cada igreja que as vossas ofertas mais pequenas 
sejam colocadas na vossa árvore de Natal. Que o precioso 

emblema “perene” seja uma indicação da santa obra de 
Deus e da Sua beneficência para connosco; e o trabalho feito 

de coração e com amor será salvar outras almas que estão nas 
trevas. Que as vossas obras estejam de acordo com a vossa 

fé. … Que as várias igrejas apresentem a Deus árvores de 
Natal em cada igreja, e, depois que pendurem lá os frutos 

da beneficência e da gratidão – ofertas provenientes de 
corações e mãos voluntários, frutos que Deus aceitará 

como expressão da nossa fé e do nosso grande amor 
por Ele, pelo dom do Seu Filho, Jesus Cristo. Que a 

árvore perene seja revestida de frutos ricos, puros e 
santos, aceitáveis a Deus. Teremos um Natal que o 

Céu possa aprovar?3

Que muitas mais das nossas igrejas possam 
seguir este conselho nesta época natalícia! 

A Minha História Favorita de Árvores de 
Natal 

A história que se segue pode ser 
encontrada na internet redigida de forma 
quase idêntica. Não sei quem é o autor 

nem as suas origens. 
Havia três árvores numa colina na floresta. Elas 

estavam a falar das suas esperanças e sonhos, quando 

a primeira árvore disse: “Um dia, espero vir a ser uma arca do tesouro. 
Poderiam encher-me de ouro, prata e joias preciosas. Poderia ser decorada 
com entalhes elaborados e todos veriam a minha beleza.”
 Então, a segunda árvore disse: “Um dia, serei um imponente navio. 
Levarei reis e rainhas pelas águas e velejarei até aos recantos do mundo. 
Todos se sentirão seguros devido à força do meu casco.”
 Por fim, a terceira árvore disse: “Quero crescer e ser a árvore mais alta e 
direita da floresta. As pessoas ver-me-ão no topo da colina e olharão para 
os meus ramos e pensarão nos Céus e em Deus e na proximidade que 
tenho deles. Serei a árvore mais alta de todos os tempos, e as pessoas irão 
recordar-me para sempre.”
 Após alguns anos a orar pela realização dos seus sonhos, as árvores 
viram um grupo de homens que se aproximava delas. Quando um chegou 
à primeira árvore, ele disse: “Esta parece ser uma árvore forte; acho que 
consigo vender a madeira a um carpinteiro”, e começou a cortá-la. A árvore 
estava feliz porque sabia que o carpinteiro faria dela uma arca do tesouro.

Na segunda árvore, o 
madeireiro disse: “Esta 
parece ser uma árvore forte; 
conseguirei vendê-la a um 
estaleiro naval”. A segunda 
árvore estava feliz porque 
sabia que estava a caminho 
de se tornar num imponente 
navio.

 Quando os madeireiros chegaram à terceira árvore, ela ficou assustada 
porque sabia que se a cortassem, os seus sonhos não se realizariam. Um dos 
madeireiros disse: “Não preciso nada de especial da minha árvore; vou levar 
esta”, e cortou-a.
 Quando a primeira árvore chegou ao carpinteiro, ela foi transformada 
numa manjedoura para os animais. Foi depois colocada num estábulo e 
encheram-na de palha. Não foi para nada disto que ela tinha orado.
 A segunda árvore foi cortada e transformada num pequeno barco de 
pesca. Os seus sonhos de se tornar num imponente navio e de transportar 
reis tinha chegado ao fim. A terceira árvore foi cortada em grandes pedaços 
e deixaram-na no escuro. Os anos passaram, e as árvores esqueceram os 
seus sonhos.

Depois, um dia, um homem e uma mulher chegaram ao estábulo. Ela 
deu à luz, e eles colocaram o bebé na palha, na manjedoura que tinha sido 
feita a partir da primeira árvore. O homem desejou ter tido a oportunidade 
de fazer um berço para o bebé, mas esta manjedoura teria de servir para 
esse efeito. A árvore conseguiu sentir a importância deste evento e sabia 
que tinha amparado o maior tesouro de todos os tempos.
 Anos mais tarde, um grupo de homens entrou num barco de pesca feito 
com a segunda árvore. Um deles estava cansado e foi dormir. Enquanto 
estavam na água, surgiu uma grande tempestade, e a árvore achou que 
não era suficientemente forte para manter os homens em segurança. Os 
homens acordaram o homem que estava a dormir, Ele levantou-Se e disse: 

Os seus 
sonhos de se 
tornar num 
imponente 
navio e de 
transportar 
reis tinha 
chegado ao 
fim. 

O Natal está a chegar. Que todos possam ter sabedoria para valorizar esta época. 

Que o precioso emblema “perene” seja uma 
indicação da santa obra de Deus e da Sua 
beneficência para connosco; e o trabalho 

feito de coração e com amor será salvar 
outras almas que estão nas trevas. 

so
fia

w
or

ld
/iS

to
ck

/T
hi

nk
st

oc
k




