
A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo, 
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.
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Ser bons mordomos
uns dos outros

DURANTE UMA ÉPOCA DE INCERTEZA

A A publicação da NextDoor começava assim: “Olá, vizinhos. Sei que esta é uma época 
de incerteza, por isso queria oferecer a minha ajuda. Terei todo o gosto em tratar de 
algum assunto para ajudar quem mais precise. Não hesite em comentar abaixo ou 

enviar-me uma mensagem! E se puder oferecer a sua ajuda aos vizinhos que dela precisem, 
comente abaixo dizendo como o poderá fazer.” 
 A publicação apareceu no meio de março, enquanto este Menu do Mordomo está a 
ser redigido. Muitos detalhes sobre a nossa crise de saúde pública poderão já ter mudado 
quando estiver a ler isto em abril. Num panorama de pandemia em constante mudança, não 
sabemos o que irá acontecer. Mas, apesar de a tensão e o medo aumentarem no mundo, a 
bondade também aumenta.
 Meados de março levou ao encerramento de negócios e escolas, juntamente com as 
diretivas para trabalhar a partir de casa, se for possível, e pôr em prática o isolamento social. E, 
enquanto isto está a ser escrito, não sabemos o que acontecerá em abril.
 À medida que o pânico se foi instalando para alguns, outros ofereceram-se para ajudar. 
Uma mãe publicou no Facebook que tinha fraldas que podia dispensar. Tinha-lhe sobrado 
muitas, do seu primeiro filho, e estava a pensar guardá-las para o segundo filho. No entanto, 
pensou que aquilo que a comunidade estava a enfrentar, agora, era muito mais grave e 
ofereceu gratuitamente as fraldas a alguma mãe. Um grupo de jovens começou a contactar 

 Após o conselho da igreja ter votado a transmissão dos serviços 
online, o pastor ASD Tyler Kraft escreveu aos seus membros, em março: “É 
importante recordar que: Deus continua presente no meio desta pandemia, 
que não é necessário um edifício para que sejamos uma Igreja, e que, 
embora devamos ser prudentes, Deus não nos deu um espírito de temor (II 
Timóteo 1:7).”

5. Todos podemos partilhar recursos – O papel higiénico rapidamente
se tornou o meme da crescente lista de produtos que não se encontram 
nas lojas. No entanto, vários outros artigos foram rapidamente adicionados 
à lista, à medida que as redes sociais eram inundadas de fotografias de 
longas filas e prateleiras vazias nas lojas. Se tiver artigos de sobra, pense 
em partilhar com aqueles que deles necessitam. Com o encerramento 
das escolas, algumas famílias e estudantes não têm acesso a todas as 
refeições. “Lembre-se que as igrejas estão particularmente estruturadas 
para providenciar amor e apoio àqueles que mais precisam,” escreveu 
Brown. Pense em doar às igrejas e a outras organizações, que apresentam 
necessidades críticas durante este momento, e partilhe artigos que 
poderão não lhe fazer falta.

 Hebreus 13:16 diz-nos: " E não vos esqueçais da beneficência e 
comunicação, porque, com tais sacrifícios, Deus se agrada." Que esse 
possa ser o nosso lema ao enfrentarmos momentos de incerteza. Que 
possamos ser o exemplo no que toca a ajudar os nossos vizinhos, as 
nossas comunidades, aqueles que estão isolados, todos os afetados, 
e muitos mais. “Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de 
fortaleza, e de amor, e de moderação” (II Timóteo 1:7).
 Usemos a nossa confiança n’Ele para fazermos a diferença … agora! 
“Ao longo das Escrituras, somos 
encorajados a colocar a nossa 
confiança no cuidado de Deus. A 
promessa da Sua graça não é que 
não encontraremos dificuldades, 
mas que não ficaremos sozinhos ao 
enfrentá-las,” escreveu o Presidente 
da Associação União do Pacífico, 
Ricardo Graham.
 Todos podemos ser a luz das 
nossas comunidades.
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"Lembre-se que 
as igrejas estão 

particularmente 
estruturadas 

para 
providenciar 
amor e apoio 

àqueles que 
mais precisam."

"É importante recordar 
que: Deus continua 

presente no meio desta 
pandemia, que não é 

necessário um edifício 
para que sejamos uma 

Igreja …"
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Associação Nevada-Utah, o Presidente Leon Brown apresentou inúmeras 
medidas para a sua Associação e pediu aos membros que mantenham a sua 
ligação com Deus durante este momento. “Acima de tudo, por favor, ‘orem 
sem cessar’ (I Tessalonicenses 5:17)”, escreveu ele. “Orem por aqueles que 
estão infetados, orem pelos vossos líderes locais, estatais e nacionais e pelos 
líderes mundiais que têm decisões difíceis para tomar sobre a nossa saúde e 
segurança. Orem, por favor, pelos nossos profissionais de saúde e socorristas. E 
orem pelos nossos membros, as nossas igrejas e os líderes das igrejas locais que 
têm de interpretar todos estes factos e tomar decisões difíceis a nível local."

2. Todos podemos acompanhar os nossos idosos – Se não for pelos 
nossos esforços organizados na nossa igreja local, pelo menos que seja através 
de contactos pessoais, mantendo o contacto com os cidadãos mais velhos. 
A situação é particularmente difícil para esta faixa etária, mas vivemos num 
tempo em que há várias formas de nos mantermos conectados – mesmo 
que não estejamos fisicamente ao lado uns dos outros. “Mesmo nestes 

momentos de incerteza, incentivamos todos os nossos membros 
a se manterem ligados à família, aos amigos e aos membros da 
igreja através de telefonemas, mensagens, emails, redes sociais, etc. 

Podemos encorajar-nos e apoiar-nos uns aos outros 
usando estes meios de comunicação – e através da 
oração”, (Comunicado de Imprensa da NAD, 13 de 
março de 2020).

3. Todos podemos mostrar amabilidade – Talvez tenha 
de ir à farmácia ou à mercearia. Embora tenha todo o cuidado, 
trate os outros com aquela amabilidade que demonstra o amor 
de Deus. As pessoas estão assustadas. Uma palavra amável ou 

um sorriso pode ajudar as pessoas a compreender que estamos todos no 
mesmo barco e que nos preocupamos mais com as pessoas do que connosco 
mesmos. “Ama o teu próximo como a ti mesmo” (Marcos 12:31) é o nosso 
mandamento durante os bons e os maus momentos. 

4. Todos podemos ajudar a nossa igreja local a ser criativa – A tecnologia 
pode ser uma ferramenta poderosa para chegar aos membros, e as igrejas estão 
a fazer uso dos seus recursos tecnológicos para manter a comunidade unida 
online. 

Como 
adventistas, 
temos uma 

esperança e uma 
calma que estão 

enraizadas nas 
promessas de 

Deus. 

os idosos na sua comunidade local, uma vez que muitos deles estão em 
isolamento há muito mais tempo do que a população geral. Os jovens querem 
que eles saibam que, nesta época de incerteza e solidão, há pessoas que se 
preocupam com eles, por isso estes adolescentes estão a contactar os idosos, 
telefonando-lhes para perguntar como está a correr o dia.
 Como adventistas, temos uma esperança e uma calma que estão enraizadas 
nas promessas de Deus. Não nos é pedido que sejamos imprudentes, mas 
que sigamos as diretrizes em matéria de saúde, sendo também um raio de 
esperança e bondade nas nossas comunidades.
  No comunicado de imprensa da Divisão Norte-Americana, datado de 
13 de março, a liderança incentivou os membros da igreja a ajudar: “Como 
cristãos, temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros e de nós mesmos. 
Tendo, agora, a Organização Mundial de Saúde declarado que a COVID-19 é 
uma pandemia, devemos ser encarados como parte da solução, em vez de 
passarmos a ser potencialmente parte do problema.”
 Várias fontes recordam-nos as palavras de Ellen White, em Conselhos Sobre 
Saúde (p. 59): “Deus não operará um milagre para proteger das doenças aqueles 
que não têm cuidado de si mesmos, mas estão continuamente a violar as leis da 
saúde e nenhum esforço fazem para proteger-se da doença. Quando fazemos 
tudo o que podemos da nossa parte para ter saúde, então podemos esperar 
que os resultados benéficos se sigam, e podemos pedir a Deus que abençoe os 
nossos esforços para a preservação da saúde.”
 Portanto, o que podemos fazer? Para ter acesso às diretrizes em matéria de 
saúde e para saber o que seu país/governo está a fazer, aceda aos respetivos 
websites, por favor. Para além de respeitar as regras publicadas, eis algumas 
outras formas de podermos ajudar:

1. Todos podemos orar – Numa publicação de meados de março, da 

… vivemos num tempo em que há várias formas de nos mantermos conectados 
– mesmo que não estejamos fisicamente ao lado uns dos outros.

"Como cristãos, temos a 
responsabilidade de cuidar 
uns dos outros e de nós mesmos."
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