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

MAIS DE DUAS DÉCADAS
DE ACONSELHAMENTO E AJUDA 

Em janeiro de 1996, a internet apresentava um total de 100 000 websites, comparando 
com a estimativa de 162 milhões que agora competem pela nossa atenção. Em junho 
desse mesmo ano, uma empresa pouco conhecida, chamada eBay, contratava o seu 

primeiro empregado. Em novembro, uma nova tecnologia chamada DVD passou a fazer 
parte do mercado no Japão, mas só ficou disponível para os clientes dos Estados Unidos no 
ano seguinte. E muitas famílias ficaram felizes por receberem uma subida no salário, o que 
aumentou o rendimento mediano dos agregados familiares em cerca de $400, chegando a 
quase $35,500.
 Onde estava em 1996? Com a esperança média de vida em cerca de 80 anos, mais de 
duas décadas representam um quarto da nossa vida. Embora o mundo tenha visto muitas 
mudanças, alguns princípios continuam a ser verdadeiros – em muitas das áreas que o Menu 
do Mordomo abordou cada mês.
 Foi também em 1996 que o Menu do Mordomo, um boletim semanal, começou a 
partilhar pequenos conselhos para ajudar os membros em toda a Associação União do 
Pacífico. O Dr. Gordon Botting tinha acabado de se tornar o diretor de mordomia e educador 
financeiro da União. Ele rapidamente percebeu que se visitasse, apenas uma vez, cada uma 
das igrejas da sua região, iria precisar de, pelo menos, 17 anos para visitá-las todas – se fosse a 
uma igreja diferente todos os fins de semana, num ano de 50 semanas. Assim, surgiu o Menu 
do Mordomo. 
 Tendo iniciado na Associação União do Pacífico, o Menu do Mordomo rapidamente 
ganhou popularidade, sendo traduzido mensalmente em espanhol, francês e português e 
lido por milhões de membros da igreja em diferentes continentes, um pouco por cada uma 
das 13 Divisões da Igreja.
 Infelizmente, perdemos um guru financeiro quando Gordon Botting faleceu no início 
deste ano. A paixão que Botting tinha por partilhar princípios e historietas com os membros 
continua nos seus escritos. Ao terminarmos o ano de 2019 e ao nos despedirmos do Menu 
do Mordomo, gostaríamos de voltar a analisar o primeiro conselho que ele deu e como é que 
estes princípios – apesar de terem mais de duas décadas – continuam a ser verdadeiros.
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Evitar os Planos de Reforma 
É fácil ignorar a necessidade de poupar para a reforma, em 
especial quando somos jovens. Uma das melhores formas 

de poupar é pôr de lado uma quantia, que vai aumentando à medida que 
envelhece, para as suas necessidades futuras. 

Não Fazer um Testamento
Não tem um testamento ou um fideicomisso? Se morrer sem ter um 
deles, o tribunal de menores irá decidir quem será o tutor dos seus filhos, 
e provavelmente não será da forma como você desejaria. Ligue para o 
fideicomisso da sua União (Tesoureiro) ou para o seu advogado particular.

Esquecer a Sua Responsabilidade Para Com Deus
Alguns poderão dizer que este último ponto deveria ter sido o primeiro 

desastre a evitar – e eu concordo! Deixei-o para último para que lhe fosse 
mais fácil relembrar. Devolver fielmente o dízimo fá-lo lembrar-se de que 
Deus é o dono e você é o gerente d’Ele. Negligenciar o orçamento da sua 

igreja local coloca o fardo sobre os outros membros da sua 
congregação no que toca a pagar as contas, os subsídios 

para a educação, os materiais da Escola Sabatina, etc. 
Tenha em conta a advertência do apóstolo Paulo 

aos Coríntios e seja conhecido como um doador 
cristão alegre. to the Corinthians and be known 
as a cheerful Christian giver.

Cada um tem de decidir no seu coração quanto 
vai dar. E não dê com relutância ou em resposta à 

pressão. “Pois Deus ama quem dá com alegria.” 
I I  C O R Í N T I O S  9 : 7  ( N V I )

E M  M E M Ó R I A  D E 

Gordon E. Botting, DrPH 
6 de abril de 1947 – 11 de julho de 2019 
Para ler mais sobre a vida de Gordon Botting, 
aceda a nccsda.com/gordonbotting.
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Talvez já tenha ouvido o ditado “a ausência de um plano é um plano 
condenado ao fracasso”. Jesus enfatizou este conceito quando andava 
com os discípulos por uma área habitacional em Jerusalém e viu uma 

potencial casa de sonho, que estava por acabar. “Pois qual de vós, querendo 
edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para 
ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver 
posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a 
escarnecer dele” (Lucas 14:28-29, ARC).
 Hoje, pare por um momento para rever alguns aspetos da sua vida, e 
decida-se a fazer um plano adequado.

SAÚDE
 Quando temos alguma dor, é fácil convencer-nos de que precisamos 
de ir ao médico. Quando somos saudáveis não é assim tão fácil modificar 
hábitos insidiosos e fazer planos saudáveis no interesse do nosso futuro 
bem-estar. Faça a si mesmo estas perguntas relacionadas com a saúde: 

Durmo horas suficientes e tenho 
momentos de relaxamento? Estou a 
aumentar o consumo de alimentos 
ricos em fibra na minha alimentação 
(frutas, vegetais, feijões, legumes e 
frutos secos) e a diminuir as gorduras 
e o açúcar (queijos, carne, doces e 
refrigerantes)? Que atividades físicas 
tenho planeado?

PARENTALIDADE
 Todos nós desejamos o melhor 
para os nossos filhos, e por vezes 
temos expectativas irrealistas para 
eles. Faça a si mesmo estas perguntas 
relacionadas com a parentalidade: 
Estaremos a cultivar uma autoimagem 
saudável nos nossos filhos? Tento ver 

a vida através dos olhos do meu filho? Que atividades temos planeado que 
permitam a criação de laços na nossa família?

CASAMENTO
 Embora gostássemos de acreditar que os casamentos são feitos no Céu, 
reconhecemos que temos de fazer a nossa própria manutenção aqui na Terra. 
Faça a si mesmo estas perguntas relacionadas com o casamento: Fazemos 
do nosso casamento a nossa primeira prioridade? Criámos o hábito de orar 
juntos? Que saídas e fins de semana românticos regulares temos planeado 
para este ano? 

VIDA ESPIRITUAL
 Dentro de cada um de nós há o desejo de estar em contacto com Deus. 
Faça a si mesmo estas perguntas de ordem espiritual: Como é que a minha 
vida de oração e de estudo da Bíblia se pode tornar mais significativa? Que 
livros irei ler ou que música irei ouvir que irão fortalecer o meu caráter?

FINANÇAS
 Faça a si mesmo estas perguntas de ordem financeira: Lembro-me que 
sou um mordomo pessoal dos recursos de Deus, e devolvo ao Senhor os Seus 
dízimos e ofertas conforme Ele me tem abençoado? Os meus gastos habituais 
estão a exceder o meu crédito e a endividar-me? Quais são os meus planos 
de poupança para as necessidades do futuro, como é o caso da educação 
dos meus filhos, emergências e reforma? Como família, analisamos o nosso 
orçamento? 
 Estas são apenas algumas sugestões de planeamento para suscitar a sua 
criatividade enquanto revê estas e outras áreas do seu estilo de vida pessoal. 
Acima de tudo, lembre-se das palavras do sábio: “Consagre ao Senhor tudo o 
que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos” (Provérbios 16:3, NVI).

DESASTRES FINANCEIROS
 Com que frequência já disse, no início de um novo ano, o seguinte: “Este 
ano vou seguir um orçamento e pôr de lado algumas poupanças. Chega de 
adiar. É este ano que ponho as minhas finanças em ordem.” Soa-lhe familiar? 
Parabéns, não está sozinho! No novo ano, decida-se a evitar estes caros 
desastres financeiros:

Pagar Juros Altos
 Os cartões de crédito destinam-se a nunca serem pagos. 
Se olharmos para o pagamento mínimo mensal, normalmente 
é inferior aos juros desse mês. Faça da redução da dívida do 
cartão de crédito a sua primeira prioridade. Faz todo o sentido 
evitar os juros para manter um saldo positivo. Essa é 
a melhor rendibilidade sem risco que pode obter do 
seu dinheiro.

Não Planear Para as Emergências
Acontece inesperadamente — o carro avaria, ou 
o seu filho vai parar às urgências. Esses eventos 
lançam as suas finanças para um verdadeiro caos. 
Comece a contribuir para um fundo de contingência para poder fazer face 
a estas emergências no seu progresso financeiro. Salomão declarou-o bem 
quando disse: “Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo 
devora tudo o que pode.” (Provérbios 21:20, NVI).

Desconsiderar as Poupanças
O valor médio que um americano poupa anualmente do seu rendimento 
disponível é muito pequeno. A forma mais eficaz de poupar é definir um 
objetivo de poupança para um ano ou para um projeto específico. O melhor 
método é retirar uma quantia diretamente do seu salário – não sentirá falta 
daquilo que não vê. 
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Tenhaum Plano!(Publicado pela primeira vez em janeiro de 1996.)

SAÚDE CASAMENTO 

VIDA ESPIRITUAL FINANÇAS

Lembro-me 
que sou um 
mordomo 
pessoal dos 
recursos 
de Deus, e 
devolvo ao 
Senhor os 
Seus dízimos 
e ofertas 
conforme 
Ele me tem 
abençoado?




