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Há vinte e 
cinco anos, 
eu, a minha 
esposa e os 
nossos dois 

filhos adolescentes visitámos a 
cidade de Nova Iorque pela 
primeira vez. Ao fazermos a 
viagem de metro ficámos de tal 
modo surpreendidos por ver as 
paredes cobertas de graffiti, as 
carruagens cheias de lixo e os 
bancos imundos que não nos 
quisemos sentar e aguardámos 
ansiosos a nossa saída. Em 2001 
visitámos novamente a mesma 
cidade e o contraste era visível 
relativamente às férias de há 
mais de uma década. Homens 
vestidos de cor de laranja 
limpavam cada quarteirão da 
cidade, não se via graffiti nas 
paredes das lojas ou do metro, 
nem mesmo mendigos a pedir 
esmola ou outras coisas. 

Esta transformação de uma das 
maiores cidades norte-
americanas ocorreu sob a 

liderança do mayor Rudy Giuliani. 
O antigo Procurador-Geral, John 
Ashcroft descreveu como o 
mayor Giuliani transformou o 
ambiente social de Nova Iorque. 
“Giuliani começou por tentar 
mudar as pequenas coisas. 
‘Acredito firmemente na teoria 
de que crimes menores e ofensas 
à qualidade de vida fazem parte 
de um quadro social mais amplo’, 
explicava. Os “limpadores de 
vidros” dos carros estão entre os 
primeiros elementos a combater, 
indivíduos toxicodependentes e 
escumalha de olhar sombrio que 
personificavam a delinquência de 
Nova Iorque. Armados com panos 
imundos e uma embalagem suja 
de detergente limpa-vidros 
misturado com água, estes 
homens intimidavam e 
importunavam os condutores 
para conseguirem dinheiro.   

Giuliani disse: “Não vamos 
condescender mais com isto”, e 
pôs fim a esta intimidação. Em 
seguida declarou guerra aos 
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Todavia, dar pequenos passos em 
cada aspeto da saúde pode 
muitas vezes fazer a diferença. 
Quando dizemos aos nossos 
filhos para comer mais uma 
garfada de salada e só depois a 
bolacha, devíamos dizer o 
mesmo a nós próprios. 
Precisamos de ingerir mais uma 
porção de salada e talvez uma 
mão cheia de oleaginosas, não 
uma bolacha. Se traçar um plano 
de consumir menos 100 calorias 
por refeição, 300 por dia, 2100 
por semana, conseguirá reduzir 
meio quilo a cada sete dias. Uma 
caminhada vigorosa de 15 
minutos após uma refeição far-
lhe-á maravilhas ao coração e à 
tensão arterial. Se adicionar, uma 
vez por dia, uma mão cheia das 
suas leguminosas favoritas à 
salada, aumentará a fibra e 
proteína, melhorando o seu nível 
de glicose no sangue. Comece 
hoje com pequenos passos e 
sinta-se melhor e mais saudável.  

Sonhos 

Frequentemente 
ouvimos falar 
sobre pessoas 
que descem à 

sepultura com os seus sonhos e 
objetivos ainda por realizar. Há 

alguns anos, li que um dos meus 
escritores favoritos, que 
publicava, a cada seis meses, um 
livro de 150 a 200 páginas, 
conseguia fazê-lo reservando 
apenas uma hora por dia a fim de 
conseguir acrescentar algo mais 
ao seu manuscrito. Cada manhã, 
entre as seis e as sete horas, 
escrevia apenas uma frase, um 
parágrafo ou uma página, mas, 
ao fazê-lo de uma forma 
consistente, conseguia escrever 
um novo livro em seis meses. No 
ano passado decidi escrever uma 
brochura de 40 páginas sobre 
conceitos e princípios financeiros 
para ajudar os pais a ensinar aos 
seus filhos as bases da gestão do 
dinheiro. Ao estabelecer o 
objetivo de redigir uma página 
por dia, a tarefa ficou concluída 
em pouco mais de um mês. Se 
desejar uma cópia deste livro, 
intitulado “Penny Pinching 
Principles for Money-Wise 
Parents” (Princípios de poupança 
para pais sábios na gestão do 
dinheiro), pode adquiri-lo no sítio 
da Internet 
www.adventsource.org. 
Decida hoje que aspeto da sua 
vida deverá mudar e que 
pequeno passo poderá dar para 
ter uma vida melhor. 
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graffiti, aos pedintes do metro, 
aos vagabundos, aos vidros 
partidos e ao vandalismo 
gratuito. Delitos menores que 
passariam despercebidos no 
passado, enquanto a polícia 
andava sobrecarregada com 
homicídios e crime violento. 

[Giuliani explicou] “Pequenos 
problemas podem ser o primeiro 
passo para grandes sarilhos. 
Bairros que se sentem 
ameaçados, dia e noite, pela 
poluição visual e sonora, 
causada, respetivamente, pelos 
graffiti ou pelo barulho 
ensurdecedor dos rádios 
portáteis, tornar-se-ão zonas 
isoladas, vulneráveis e até 
mesmo perigosas. Se os 
departamentos de polícia 
transigirem com os pequenos 
delitos, usando a desculpa de que 
estão demasiado ocupados a 
combater o crime grave, 
acabarão igualmente por 
condescender com este último.” 
A mesma transformação pode 
ocorrer na nossa vida, 
particularmente no que toca às 
finanças pessoais. Fazer 
pequenas mudanças e dar 
pequenos passos pode mudar a 
sua vida financeira. Para evitar 
situações de aperto e de 
vulnerabilidade, como, por 
exemplo, escassez de dinheiro no 
final do mês, exceder o seu limite 
de crédito e falta de pagamento 
de prestações, é possível com 

pequenos passos, organizar a sua 
vida e gestão financeiras. Abaixo 
indico algumas sugestões e 
exemplos de pequenas ações que 
podem libertar o seu estilo de 
vida do graffito económico: 

Poupanças 

Um dos melhores 
exemplos de pequenas 
coisas que pode ajudá-lo 
na gestão do seu 

dinheiro é poupar para o futuro. 
Se por ocasião do nascimento do 
seu filho começar a depositar 
numa conta poupança 1€ por dia 
a uma taxa de juro de 8%, 
quando este atingir os 20 anos 
poderá ter mais de 17 mil euros 
no banco (a sua contribuição real 
será de 7300 euros). Se continuar 
a poupar esse 1€ até que o seu 
filho tenha 35 anos, poderá dar-
lhe uma enorme entrada para a 
sua casa no valor de 65 mil euros 
(a sua contribuição real será de 
12 775 euros), e se o seu filho 
continuar a amealhar 1€ por dia, 
quando tiver 69 anos terá 
poupado mais de 1 milhão de 
euros para a sua reforma (a sua 
contribuição ou a do seu filho 
será de 25 185 euros). Mesmo 
que o juro seja apenas de 4%, 
não acredito que a maioria das 
pessoas fique descontente com 
meio milhão de euros quando 
chegar aos 69 anos. Para reforçar 
a importância dos pequenos 
passos, dizem os escoceses que 

“uma pequenina quantia 
significará muito a longo prazo”. 

Alojamento 

Há 20 anos vivia numa 
casa que tinha uma 
hipoteca a 30 anos, cujo 

pagamento mensal era de mil 
dólares. Quando recebi o meu 
extrato bancário no final do ano, 
fiquei absolutamente incrédulo 
ao perceber que tinha pago 12 
mil dólares, mas o valor que fora 
deduzido tinha sido apenas 600 
dólares. Apesar de possuir um 
orçamento familiar rigoroso, a 
minha mulher e eu 
conseguíamos reunir 30 dólares 
todos os meses para reduzir a 
hipoteca. No final do segundo 
ano, fiquei agradavelmente 
surpreendido quando vi que, 
apesar do nosso extrato de final 
de ano indicar uma contribuição 
adicional de 360 dólares, o valor 
deduzido triplicara para 1 800 
dólares. Apenas algum dinheiro 
extra tinha feito a diferença, 
aumentando o capital da nossa 
casa e reduzindo o nosso 
compromisso a 30 anos.  

Mordomia 

Inquéritos recentes 
levados a cabo na nossa 
denominação mostram 

que apenas 25% dos membros 
de igreja devolvem o dízimo e 
uma percentagem ainda menor 
contribui para o orçamento da 

igreja local. Significa isto que, se 
uma congregação tem 200 
membros, apenas 50 famílias e 
indivíduos apoiam 
financeiramente a igreja. Se 
conseguíssemos que mais 50 
membros contribuíssem 
mensalmente com 40 euros, 
poderíamos ter um orçamento de 
igreja adicional de dois mil euros 
mensais ou de 24 mil euros 
anuais. Isto representaria uma 
mudança significativa do ponto 
de vista económico em projetos 
missionários e evangelísticos. 

Saúde 

De vez em quando 
somos lembrados a 
adquirir um padrão de 

sono adequado, comer alimentos 
nutritivos, mantermo-nos ativos 
durante pelo menos 30 minutos 
por dia, reduzir a pressão e o 
stresse da nossa vida e melhorar 
de uma maneira geral o nosso 
estilo de vida. No entanto, a 
nossa azáfama diária, com 
empregos exigentes, filhos para 
levar e trazer da escola, cães para 
passear e relva para cortar, leva-
nos a abusar da nossa saúde 
física. Infelizmente, quando 
reconhecemos a necessidade de 
mudar, vamos frequentemente 
ao extremo e acabamos com 
músculos doridos, privamo-nos 
da nossa comida favorita e 
possivelmente também 
prescindimos daquilo que é bom. 
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