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DO GORDON

Em 1993, Gordon E. Botting tornou-se diretor de 
mordomia da Associação União do Pacífico. Dois 
anos mais tarde, deu início a esta publicação 

mensal [Menu do Mordomo], em inglês, The Stewpot – uma 
combinação das palavras “stewardship” [mordomia] e 
“potpourri” [“mistura” ou “coleção”]. Gordon escreveu a 
maioria dos artigos, centrando-se na mordomia em todas 
as vertentes da vida cristã: dinheiro, tempo, talentos, 
saúde, casamento e muito mais. Ao longo dos últimos 
24 anos, o número de leitores do Menu do Mordomo tem 
crescido, e agora é distribuído a nível mundial em quatro 
línguas – inglês, francês, português e espanhol.
 É com muita tristeza que comunicamos o falecimento 
do irmão Gordon, no dia 11 de julho de 2019, após uma 
luta de dez meses contra o cancro. A sua morte, aos 72 anos, 
foi uma perda trágica para a sua família e para as muitas 
pessoas que viram a sua vida ser tocada por ele. A cerimónia fúnebre do irmão Gordon, 
realizada no dia 3 de agosto, incluiu reflexões de amigos e colegas de trabalho que partilharam 
o que aprenderam com ele. Um dos temas comuns da cerimónia foi o desejo que Gordon 
tinha de deixar um legado de sabedoria, passando as lições de vida que ele tinha aprendido.
 Aqueles que leem o Menu do Mordomo há muito tempo sabem que Gordon gostava de 
incluir listas de pequenos conselhos nos artigos que ele escrevia. Como homenagem especial 
para ele, a edição deste mês inclui uma lista de algumas das ideias sobre as quais Gordon 
escreveu e também pôs em prática. Incluímos também algumas histórias e comentários que 
foram partilhados durante a cerimónia fúnebre.

SEJA UM INSTRUMENTO DE DEUS.
 Ed Fargusson, que trabalhou com Gordon durante mais de uma década na 
Associação da Califórnia do Norte, fez o sermão na cerimónia fúnebre de Gordon. 

Ele contou uma história de um 
momento em que Deus usou 
Gordon para responder à oração 
de Ed.

Os dois viviam a mais de uma 
hora de distância do escritório 
e, muitas vezes, viajavam juntos 
para o trabalho. Uma manhã, 
não tinham combinado ir juntos, 
Ed deu-se conta que o seu carro 
tinha sido roubado. Após um 
rápido momento de pânico, Ed 
pediu a Deus que o ajudasse a 
chegar ao escritório. Quando 
terminou a oração, Gordon surgiu 

inesperadamente. “Precisas de boleia para o trabalho?”, perguntou ele.
 A polícia localizou o carro de Ed, que os ladrões tinham danificado. Enquanto o 
carro esteve a ser reparado na oficina, ele conduziu um carro alugado, mas em breve 
se deu conta que teria de devolvê-lo antes de o seu carro estar pronto. “Vou viajar. 
Queres que te empreste o meu carro?”, perguntou Gordon. Ed aceitou de bom grado, 
e no mesmo dia que Gordon regressou da sua viagem, o carro de Ed ficou pronto.
 Ouça com atenção a voz de Deus, e Ele usá-lo-á para responder às orações de 
alguém.

PONHA A SUA FÉ EM DEUS.
No fim da sua vida, Gordon passou o seu tempo no hospital a lutar contra 

uma infeção. No início – sempre otimista – ele estava a planear as suas próximas 
férias. No entanto, acabou por compreender que enfrentava um futuro que não 
podia controlar. “Sendo sempre um planificador, ele debateu-se com isso”, disse Ed. 
“Mas, ele expressou a sua fé num Deus que é fiel.”
 Independentemente do que estiver a enfrentar, ponha a sua confiança em Deus. 
Aqueles que conheciam Gordon creem que esta lição de vida é o seu maior legado.
_______________________________________

 Ao concluir o sermão, Ed disse: “Que a vida de Gordon Botting na esperança 
continue a dar-nos esperança”. 
O exemplo de Gordon e os seus 
escritos continuarão a ser uma 
inspiração para a sua família, amigos 
e leitores.
 Ansiamos vê-lo quando Jesus 
vier – em breve!

Para ler mais sobre a vida de Gordon Botting, 
visite nccsda.com/gordonbotting.
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FAÇA PLANOS CONCRETOS PARA CONCRETIZAR OS SEUS SONHOS.
 Uma das maiores alegrias na vida de Gordon era viajar, e, para ele, isso 
era uma prioridade. Arny Meert, um amigo de várias décadas, falou sobre as 
muitas viagens que ele e a sua família fizeram com a família Botting ao longo 
dos anos. “Gordon tinha planos para viajar até aos 95 anos”, disse Arny. 
 Gordon não esperava até “algum dia” para viajar. Por altura da sua morte, 
ele estava reformado há poucos meses, e, contudo, tinha viajado pelo mundo. 
Ao viver os seus sonhos, praticou o que pregou como educador financeiro – 
planear sempre bem e nunca gastar mais do que tinha. “Não te endivides para 
ir de férias”, lembra-se o seu amigo Walt Groff que Gordon lhe disse.
 Não adie o seu sonho para “algum dia”. Faça planos e faça-o em breve.

TRATE BEM OS OUTROS.
 Há alguns anos, Jim Lorenz, então um jovem pastor, passou pelo Gordon 
num seminário. Ele disse “olá” e esperava que Gordon lhe respondesse 
de volta e continuasse a andar. Afinal de contas, Gordon era diretor na 
associação e na união, e Jim era um pastor novato. No entanto, Gordon 
convidou Jim e um amigo para almoçar com ele, e interagiu totalmente com 
os jovens pastores durante a refeição. “Ele dedicava tempo a tratar bem as 
pessoas”, disse Jim. “Era um verdadeiro cristão, cavalheiro e amigo.”
 Seja gentil com todos, independentemente da situação que tenham na vida. 

SEJA UM AMIGO.
 Recentemente, Jim e Carolyn Oliver trabalharam com Gordon na 
Associação da Califórnia do Norte, mas antes disso, Gordon foi pastor 
deles. Há algumas décadas, quando os Olivers deram o grande passo 
de abrir o seu próprio negócio, Gordon ofereceu-se para ir até lá e orar 
com eles. A visita durou mais de uma hora, ele partilhou com eles a sua 
sabedoria financeira, o que ajudou o negócio a ter um primeiro ano bem-
sucedido. Os Olivers nunca esqueceram a amabilidade de Gordon.
 Outro colega de trabalho e amigo, Darwin Forster, recordou as 
inúmeras vezes em que ligou a Gordon para fazer perguntas sobre o seu 
trabalho como inspetor de saúde. “Ele estava sempre disponível para nós”, 
disse Darwin.
 Quando os seus amigos precisam de apoio, esteja disponível.

PASSE TEMPO COM A FAMÍLIA.
 Quando pediram a Gordon que 
enviasse uma breve biografia para 
as suas palestras ou publicações, ele 
descreveu-se como um “homem de família”. 
Ele gostava imenso de passar tempo com 
a sua esposa, Margaret; os seus filhos; e 
netos. Tinha um gosto especial por passar 
férias com eles. Os amigos lembram-se da 
alegria que ele tinha ao falar da sua família, 
incluindo algumas histórias que fizeram 
parte do Menu do Mordomo ao longo dos 
anos. A sua família tem muitas memórias 
maravilhosas do tempo que passaram com 
ele e que guardarão para sempre.
 Faça da sua família uma prioridade, passando tempo juntos e criando 
memórias.

ACONSELHE A GERAÇÃO SEGUINTE.
 Há alguns anos, Walt Groff estava na casa dos vinte anos quando 

Gordon lhe perguntou que planos tinha para 
a reforma. Tendo toda a carreira pela frente, Walt ainda não tinha 
pensado muito nisso. Gordon incentivou-o a começar a planear de 
imediato, porque ele dizia que tinha visto demasiados amigos, que 
se tinham reformado sem ter um plano, a desperdiçar tempo na 
sua reforma. Gordon nunca encarou a reforma como um capítulo 
assustador da sua vida – apenas como algo que tinha de ser planeado, 
tal como tudo o resto. 
 Comece a planear a sua reforma agora, independentemente do ponto 
em que se encontra.  

" Ele estava 
sempre 

disponível 
para nós."
Darwin Forster

Botting deixa 
a sua esposa, 
Margaret; o filho 
Tim e a nora 
Dusty; a filha 
Angela Graf e o 
genro Ricardo; 
três netas, 
Savannah, Ivy 
e Addie; e dois 
netos, Grady e 
Lucas.

Gordon desfrutou de 
muitas viagens com a 
sua esposa Margaret.




