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

Um Momento 
NO TEMPO

Foi uma experiência frustrante, pelo menos para mim e para o meu marido. Eu e o Roy 
tínhamos ido para São Vicente, nas Ilhas Granadinas. Ficámos com um casal simpático que 

tinha uma casa sem água quente – o que dificultou os duches – mas, todas manhãs acordávamos 
ao som da guitarra e com o aroma de chocolate quente caseiro.
 Estávamos em São Vicente para ajudar a construir uma escola. Trabalhámos duro todos os 
dias, indo a pé para o local da construção, transportando os materiais e pintando paredes e tetos. 
(Creio que as paredes e os tetos ficaram com mais tinta do que eu. Não tenho a certeza.) Na nossa 
tarde livre, o grupo decidiu descer a montanha para ir à vila. Entrámos numa carrinha que levava 
mais gente do que deveria, e viajámos com grande expectativa ao vermos o nosso motorista 
fazer as manobras necessárias ao longo das curvas e contracurvas da estrada sinuosa.
 Quando chegámos à vila, dividimo-nos para podermos cobrir mais território. Quando eu 
e o Roy começámos o nosso percurso, olhámos para os nossos anfitriões e para os nossos 
relógios, e perguntámos: “O que acham de nos encontrarmos aqui às 14h30?” Um respondeu 
indiferentemente, acenando com a mão: “Não há problema. Nós encontrámos-vos.”
 Bem, isso não bastava para nós, americanos impulsionados pelo tempo e sempre a olhar 
para o relógio. (Isto aconteceu antes da proliferação dos telemóveis.) Desta vez, respondemos 
assertivamente: “Encontramo-nos aqui às 14h30”, apontando para os nossos relógios. Sem 
perguntas. Apenas uma declaração. Eles reponderam: “Nós encontrámos-vos.” Sem compromisso. 
Apenas uma declaração.
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FOOTNOTES
1Network Time Protocol 

é um protocolo de 
Internet usado para 

sincronizar os relógios 
dos computadores 

com alguma referência 
temporal. Inúmeros 

websites apresentam 
uma definição e 

debatem este assunto. 

2Mesotelioma é um 
cancro agressivo que 
afeta o revestimento 

dos pulmões, do 
coração ou do 

abdómen. É causado 
pela inalação de fibras 

de amianto.

reconhecemos este facto, isso pode incentivar-nos a abraçar o tempo em que 
nos encontramos, sabendo que brevemente surgirá outro tempo no horizonte.
 O meu pai descobriu, depois de se ter reformado da empresa de construção 
naval Newport News Shipbuilding ao fim de mais de 44 anos de trabalho, 
que tinha mesotelioma2. Foi uma doença lenta e dolorosa. No último ano da 
sua vida, mal conseguia respirar ou dormir. Quando alguém lhe perguntava 
se alguma vez se tinha perguntado “Porquê eu?”, a sua humilde resposta 
foi: “E porque não eu?” Ele viveu os seus últimos momentos no tempo sem 
ressentimentos, mas na aceitação do que a vida lhe trouxe.
 Desfrutar do fruto do nosso trabalho. “Não é, pois, bom para o homem 
que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso 
também eu vi que vem da mão de Deus,” (Ecl. 2:24, 25. Ver também 3:13, 
22; 5:19; 9:7.) Muitas vezes, ao trabalharmos para obter cada vez mais, não 
temos tempo para desfrutar das bênçãos que Deus nos dá através do nosso 
trabalho. Esta mensagem ajudou-me a desfrutar das coisas “simples” da vida 
– pois elas são vida: um nascer ou pôr do Sol, bagas frescas na Primavera e no
Verão, maçãs crocantes no outono, o cheiro de lençóis acabados de lavar, o 
calor de uma fogueira no inverno. 
 Lembra-te do teu Criador. Depois do rei Salomão se ter debatido 
com o significado da vida, ele chegou a uma conclusão sobre o assunto: 
“Teme a Deus e guarda os seus mandamentos; porque este é o dever 
de todo homem” (Ecl. 12:13). Não é este o âmago de tudo? Não importa 
o que conseguimos; não importa o que fazemos; se não estamos a ser 
transformados à imagem de Deus, na perspetiva da eternidade é tudo
insignificante. 

A minha mãe viveu num lar de cuidados continuados no ano anterior 
à sua morte. Ela teve um grande AVC e deixou de poder andar, falar, ler ou 
escrever. Estava presa no seu próprio corpo. Durante o seu último ano, estive 
com ela na festa de Natal do lar. A filha de uma das residentes abordou-me e 
disse: “Quando olho para o rosto da sua mãe, sinto como se estivesse a olhar 
para o rosto de Jesus.”

Sem lutas. Sem loucos frenesins. Sem palavras. Apenas tempo.
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“Teme a Deus e guarda os seus mandamentos; 
porque este é o dever de todo homem” (Ecl. 12:13).
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N O V E M B R O   2 0 1 9  •  V O L U M E  2 4  •  N Ú M E R O   1 1

U m a  m i s c e l â n e a  d e  i d e i a s  p r á t i c a s
para o ajudar a ser um melhor mordomo.

Mordomo
U m a  m i s c e l â n e a  d e  i d e i a s  p r á t i c a s

para o ajudar a ser um melhor mordomo.

MordomoO Menu do



 Depois de repetirmos isto várias vezes, demo-nos conta que não íamos 
ganhar isto. Por isso, seguimos o nosso caminho, furiosos porque estas pessoas 
inconscientes do tempo iam fazer-nos perder tempo precioso.
 Um pouco depois das 14h30, vimos os nossos anfitriões a caminhar 
descontraidamente na nossa direção, acenando-nos com os braços no ar e com 
um grande sorriso. Para eles não havia preocupações ou aflições. Eu e o Roy 
preocupámo-nos e afligimo-nos por todos nós.
 O que será que cria este frenesim interno a algumas pessoas – individual 
ou culturalmente? Porque é que eles – e nós – sentimos um ímpeto para nos 
apressarmos a nós e aos outros, na tentativa de “poupar tempo”, quando, no 
fim, poupamos os segundos às custas dos momentos?

DOIS TEMPOS
 Foi inventada uma grande quantidade de aparelhos para medir o tempo. 
O relógio de Sol media o tempo lançando uma sombra num conjunto de 
marcações calibradas por hora. O relógio de água, como o que foi encontrado 
na tumba do faraó egípcio Amenhotep I, podia ser usado para medir o tempo 
até mesmo à noite, mas exigia manutenção manual para reabastecer o fluxo 
de água. Atualmente, o GPS, em coordenação com o Network Time Protocol , 
pode ser usado para sincronizar os sistemas que registam o tempo, em todo o 
mundo.1

 A medida do tempo sequencial chama-se krónos em grego, a partir da qual 
temos a palavra “cronológico”. Esta medida está relacionada com a quantidade 
de tempo. No entanto, há outra medida do tempo que não se refere ao 
segundo, minuto ou hora, mas à qualidade do tempo. Ela define os momentos, 
as temporadas e as oportunidades. Os gregos chamam-lhe kairós.
 Tal como eu e o Roy sentimos, nas nossas tentativas para conservar os 
nossos minutos, muitas vezes perdemos os nossos momentos oportunos. 
Para aquelas pessoas que estão cativas pela mentalidade krónos, o lema 
normalmente é “Tempo é dinheiro”. Mas, gostaria de desafiar essa mentalidade 

com um lema kairós – “Tempo é vida”.
 Tal como todos os “cativeiros”, o cativeiro do krónos está, muitas vezes, 
baseado no medo. Na nossa tentativa, repleta de medo, de não perder krónos 
precioso, frequentemente perdemos mais do que ganhamos. Pergunte a 
muitos pais. Eles partilharão os seus lamentos por trabalharem tão arduamente 
e tentarem fazer o “melhor uso do tempo”, que perderam momentos oportunos 
com os seus filhos. Especialmente quando perdemos alguém que amamos, 
muitas vezes damo-nos conta que vivemos muito mais no tempo krónos do 
que no kairós.

VIVER O KAIRÓS
 Se o tempo é vida, como planeamos usá-lo? 
 • Vamos ser conscientes sobre a forma como o usamos, ou vamos permitir 
passivamente que coisas que não são importantes abafem as importantes? 
 • Vamos usá-lo apenas para nosso próprio benefício, ou também para 
benefício dos outros, ou vamos guardá-lo para nós? 
 • Vamos permitir que fiquemos acorrentados pelo krónos a favor da 
riqueza ou do poder, ou vamos adotar o kairós e ser livres para vivermos 
verdadeiramente?
 O livro de Eclesiastes pode ser deprimente, tenho de o admitir. O rei 
Salomão debate-se com o significado da vida. Ele começa com a distorção 
cognitiva da generalização excessiva: Tudo é insignificante. A sabedoria 
é insignificante. O prazer é insignificante. A alegria é insignificante. Mas, 
incentivo-o a lê-lo novamente, se não o faz há algum tempo. Na sua busca, 
ele aprofunda algumas mensagens, para nós retermos, sobre o que realmente 
importa na vida:
 Há um tempo para tudo. A nossa vida é composta por tempos: um tempo 
para nascer e um tempo para morrer; um tempo para plantar e um tempo para 
arrancar o que se plantou; um tempo para chorar e um tempo para dançar; 
um tempo para buscar e um tempo para perder (ver Eclesiastes 3). Quando 

O que será 
que cria este 

frenesim 
interno a 
algumas 

pessoas – 
individual ou 

culturalmente?

Para aquelas 
pessoas que 
estão cativas 

pela mentalidade 
krónos, o lema 
normalmente é 

“Tempo é dinheiro”.

Há um tempo para tudo. 
A nossa vida é composta por tempos ...
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