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

P O R  R I C H  M A G N U S O N

No ano passado, a Rainha do Soul morreu na sequência de 
um cancro pancreático, aos 76 anos, deixando para trás um 
património avaliado em mais de $80 milhões de dólares. Um 

pouco por todo o mundo, as pessoas lamentaram a morte de Aretha 
Franklin, que era famosa devido a sucessos como “Respect” (Respeito) e 
“I Say a Little Prayer” (Faço uma pequena oração). A sua vida foi celebrada 
durante um serviço fúnebre de oito horas, repleto de estrelas, como Stevie 
Wonder, Smokey Robinson, Jesse Jackson e Bill Clinton.
 Depois de terem sido feitas todas as homenagens fúnebres, e a família, 
os amigos e os fãs enlutados terem regressado às suas casas, restava uma 
preocupação importante e pragmática. Ou seja, a superestrela não tinha 
deixado testamento, o que suscitava perguntas sobre quem iria tomar 
decisões relativamente ao seu património e como este seria dividido. 
Quando Aretha Franklin morreu não estava casada e, até agora, os seus 
quatro filhos têm, segundo o que se diz, trabalhado em conjunto de 
forma amigável para escolherem um executor e tomarem outras decisões 
relativamente ao património da mãe. No entanto, não é invulgar que 
situações como esta acabem em litigioso, que normalmente se arrasta 
durante anos, afetando o património devido aos honorários dos advogados 
e às despesas de tribunal.
 Quando perguntaram a Don Wilson, um dos advogados de Aretha Franklin 
durante quase três décadas, por que razão a sua cliente não tinha um plano 
para o seu património, ele disse que tinha tentado motivá-la. “Tentei convencê-
la de que deveria fazer um testamento e um fideicomisso enquanto estava viva”, 
disse ele. “Ela nunca me disse: “Não, não quero fazer isso.” Ela compreendia a 
necessidade. Simplesmente foi algo que ela nunca chegou a fazer.”1

Franklin está longe de ser a primeira celebridade que morre sem 
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DESCUBRA O QUE SIGNIFICA PARA A SUA FAMÍLIA

Estamos Aqui Para Ajudar
 Planned Giving and Trust Services (Oferta Planeada e Serviços Fiduciários) 
é uma missão singular da Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível mundial, 
que proporciona informação útil sobre planeamento financeiro, patrimonial 
e doações – com sensibilidade especial para com os que são da nossa fé. Se 
precisa de ajuda para começar a fazer um planeamento para o seu património 
pessoal, em Portugal este serviço funciona a nível da Tesouraria da UPASD, 
pelo que pode contactar os serviços da União. Pessoas informadas e com 
formação poderão ajudá-lo não só a elaborar um testamento, mas também 
outros documentos importantes, como é o caso de uma procuração de plenos 
poderes e uma diretiva para os cuidados de saúde avançados. Estes dois 
documentos, em conjunto, permitem-lhe designar um membro da família, 
ou outra pessoa de confiança, que possa ajudá-lo a cuidar das suas finanças 
pessoais ou a tomar decisões relacionadas com cuidados de saúde, no caso 
de acidente ou doença que o incapacite. Ao fazê-lo, estará a amenizar o fardo 

da sua família evitando que tenham de ir a 
tribunal para que um juiz nomeie alguém 
que trate dos seus assuntos, assim como 
eliminará as despesas das custas judiciais 
e dos tribunais envolvidas no processo.

Lembre-se, ter um plano para o seu 
património é uma das mais importantes 
cartas de amor que poderá escrever à sua 
família!
 Aceda a www.willplan.org para 
obter mais informação ou contacte a 
sua associação local.
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especificar um tutor para eles, em vez de ser um tribunal a nomear alguém que irá 
criá-los. Quer seja jovem, idoso, solteiro, casado, com filhos ou sem filhos, se quiser 
minimizar o stresse adicional que o seu falecimento provocará na sua família, faça 
um testamento!

QUEREM IGNORAR UM FACTO INCONTESTÁVEL
“Estou no auge da minha vida!”
 Está bem, eu entendo isso—ninguém 
quer pensar na morte quando está de 
perfeita saúde. Muitas pessoas acham que 
dar início ao processo de redação de um 
testamento significa que a morte anda 
por perto, mas isso não poderia estar mais 
longe da verdade.  A verdade é que ter um 
testamento é uma declaração de que está a 
assumir as suas responsabilidades e a tomar decisões importantes sobre a sua vida. 
Com um testamento, VOCÊ decide quem tratará dos seus assuntos, quem receberá a 
sua propriedade e, tal como mencionei, quem irá criar os seus filhos. Se lhe parecer 
que agora não é o momento certo para pensar em tomar grandes decisões, como é o 
caso de fazer um testamento, lembre-se que nada é para sempre; estará apenas a dar 
o pontapé de saída para o início de um importante requisito da vida.

NÃO PENSARAM NAS CONSEQUÊNCIAS DE NÃO TER UM TESTAMENTO 
“Porque me devo preocupar com o que acontece depois de eu morrer?”
 É fácil viver a vida com base no aqui e no agora, que é uma parte importante para 
viver de forma feliz e plena. No entanto, esta atitude descura a importância de ter um 
testamento antes de morrer. As terríveis consequências de não ter um testamento 
podem ser bastante graves, em especial se tiver um agregado familiar alargado e 
complexo. Quando alguém morre sem testamento, o seu património irá ser distribuído 
de acordo com a lei, sem que tenha tido oportunidade de dizer nada sobre o assunto. 
Infelizmente, este cenário acontece a muitas famílias todos os anos – o que é uma boa 
razão para começar a pensar em fazer um testamento.

Se tiver filhos, um testamento é 
a melhor – e por vezes a única 

– forma de especificar um tutor 
para eles, em vez de ser um 

tribunal a nomear alguém que 
irá criá-los.

m
on

ke
yb

us
in

es
si

m
ag

es
/iS

to
ck

/G
et

ty
 Im

ag
es

deixar testamento. Quando o cantor Prince morreu em 2016, ele não tinha 
testamento. De repente, imensos parentes, anteriormente desconhecidos, 
apareceram para reclamar os seus direitos. Passado mais de um ano após a 
morte de Prince, um juiz declarou que Prince não tinha testamento e que a 
irmã dele e cinco meios-irmãos são os herdeiros do património, que vale cerca 
de $200 milhões de dólares, talvez mais (embora cerca de metade irá para os 
impostos estatais e federais). Anos após a sua morte, os seus herdeiros ainda 
estão à espera de receber a herança.2

 Portanto, o que impede as pessoas de fazerem um testamento? Aqui estão 
três razões comuns:

ACHAM QUE NÃO PRECISAM DE UM TESTAMENTO
“Não tenho bens.” 
 Soa-lhe familiar? Tenho conhecido muitas pessoas que pensam 
que ter um testamento não é uma necessidade, mas estão erradas. 

Um testamento permite-lhe fazer muitas 
coisas, mas uma das mais importantes é a 
possibilidade de definir desejos e instruções 
para aliviar o fardo da sua família. Apesar 
de, possivelmente, não ter um património 
avaliado em milhões, não acha que é 
preferível ser você a tomar a decisão final 
sobre a forma como o seu património vai 
ser distribuído pela família, pelos amigos 

e pelas instituições de caridade que lhe são mais queridas? E, se tiver 
filhos, um testamento é a melhor – e por vezes a única – forma de 

Muitas pessoas acham que dar 
início ao processo de redigir 
um testamento significa que a 
morte anda por perto, mas isso 
não poderia estar mais longe da 
verdade.

Quando alguém morre sem 
testamento, o seu património 

irá ser distribuído de acordo 
com a lei, sem que tenha tido 

oportunidade de dizer nada 
sobre o assunto.
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