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O célebre líder empresarial Peter 
Drucker disse: “Nada mais 
distingue executivos eficientes 
do que o amor e carinho que têm 
pelo tempo.” O que é verdade 
para executivos quando se trata 
do tempo é também válido para 
todos nós. O tempo 
é um empregador 
de oportunidades 
equitativo. Cada 
pessoa recebe as 
mesmas vinte e 
quatro horas por dia, mas não 
aufere os mesmos lucros ou 
resultados do cuidado que tem 
com esse tempo. 

Clarifiquemos este ponto. Em 
primeiro lugar, não existe essa 
coisa a que chamam “gestão do 
tempo”. Essa expressão é um 
oximoro. Tal como um taxímetro, 
o tempo continua a contar quer o 
veículo ande ou esteja parado. 

Em segundo lugar, não há 
engenho humano que nos faça 
poupar nem que seja alguns 
segundos de um dia para serem 
gastos no dia seguinte. Ninguém, 
independentemente do seu QI, 
habilidade técnica ou talento 

científico, é capaz de 
produzir mais 
segundos ou 
minutos. Em terceiro 
lugar, o tempo não 
pode ser gerido, 

ponto final! Então o que 
podemos fazer? Simples – 
gerirmo-nos a nós próprios! Na 
realidade, o que separa os que 
têm sucesso daqueles que são 
mal sucedidos é o uso eficaz do 
tempo. Os que têm êxito 
entendem que o bem mais 
precioso do nosso planeta não 
são os recursos, a saúde ou as 
posses, mas o seu tempo. 

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

Uma boa ilustração do valor do 
tempo é a de um jovem que 
gostava muito de descontrair na 
sua cave a ouvir o seu rádio 
amador. Certo dia, ao sintonizar, 
encontrou por acaso um velho 
operador de rádio 
amador que falava sobre 
algo a que chamou “a 
teoria dos mil 
berlindes”. 

O operador explicava 
que a sua teoria dos mil 
berlindes o ajudara a estabelecer 
prioridades na vida. “Um dia 
sentei-me e fiz umas pequenas 
contas. Dado que uma pessoa 
vive em média 75 anos e há 52 
semanas num ano, cheguei à 
conclusão de que temos um total 
de 3900 domingos durante uma 
vida. Uma vez que já tinha vivido 
mais de 2800, só tinha mais 1000 
para gozar. Então resolvi ir a uma 
loja de brinquedos e comprei 
1000 berlindes. Levei-os para 
casa, coloquei-os num recipiente 

de plástico, grande e 
transparente e todos os 
domingos tiro um e deito-o fora. 
Dei conta que, ao ver o número 
dos berlindes diminuir, me 
concentrei mais nas coisas 
essenciais da vida. Não há nada 
como ver o nosso tempo aqui na 

Terra fugir para nos 
ajudar a colocar as 
nossas prioridades na 
devida ordem. Esta 
manhã tirei o último 
berlinde e, se viver até 
ao próximo domingo, 
serei bastante 

afortunado”. O jovem levantou-
se e disse à sua mulher: “Vou 
levar-te, a ti e às crianças, para 
um grande dia em família, e pelo 
caminho quero parar numa loja 
de brinquedos e comprar alguns 
berlindes.” 
Estabeleça como prioridade ser 
um mordomo não apenas do seu 
tempo, mas da sua vida.                          

Tenha amor e carinho pelos seus 
minutos em 2016.  
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Torne-se num Mordomo da Vida e do Tempo 

“Deus fez o tempo, mas o Homem fez a pressa.” - Provérbio Irlandês 



O Menu do Mordomo 

Pessoas de sucesso escrutinam 
onde gastam o seu tempo e 
fazem a si próprios esta pergunta 
pertinente: “Estou a rentabilizar 
o meu tempo da melhor forma 
possível?” 

Uma das melhores maneiras de 
refletir sobre o tempo é olhar 
para os nossos dias como se 
fossem malas idênticas. Embora 
tenham o mesmo tamanho, 
algumas pessoas conseguem 
arrumar mais coisas dentro delas 
do que outras, pois sabem 
exatamente o que é que devem 
enfiar dentro das suas malas 
diárias do “tempo”. Quanto mais 
cedo aprendermos a identificar o 
que devemos comprimir na 
nossa mala do “tempo”, 
melhor será a 
rentabilização das 
próximas 24 horas. 

Eis algumas 
recomendações que 
considero úteis: 

Os 3 “Rs” 

O sistema educativo foi 
concebido para requerer 
eficiência aos estudantes em pelo 
menos estes três Rs: leR, 
escreveR e calculaR. Os três Rs da 
gestão do tempo poderiam ser: 
“Repouso, Resultado e 
Resposta.” As coisas que 
precisamos de realizar são 
frequentemente divididas nestas 

três categorias. Repouso significa 
ter tempo para refletir, meditar e 
pensar em tudo o que precisa de 
ser alcançado. Resultado pode 
representar vendas para um 
comerciante, lições bem 
preparadas para um estudante 
ou sermões realizados por um 
pregador. Resposta indica o 
tempo que usufruímos para 
responder a mensagens SMS ou 
de correio eletrónico, visitar um 
amigo no hospital ou concluir um 
projeto de longo prazo. 

Faça Já 

Os investigadores referem que 
um minuto de planeamento 
ponderado reduzirá em dez 

minutos o tempo perdido e 
mal aplicado. Sempre que 
possível, execute cada 
tarefa assim que lhe surgir. 
Um exemplo disto poderá 
ser responder 
imediatamente às 

mensagens de correio eletrónico 
ou tratar das cartas ou contas 
logo que as receba. Isto poupar-
lhe-á tempo e manter-lhe-á a 
secretária limpa para os projetos 
mais importantes que delineou. 
Richard Tangye abordou este 
assunto da seguinte forma: “Ao 
longo de uma vida bastante 
ocupada, perguntaram-me 
frequentemente ‘como é que 
consegues fazer tudo isso?’ A 
resposta era simples: ‘Porque 

faço sempre tudo 
imediatamente.’” 

Multitarefas 

Escolha três das seguintes ideias 
que exprimem o conceito de 
multitarefa: 

Comprar livros/CD para 
longos trajetos 

Orar enquanto faz o seu 
exercício diário de trinta 
minutos 

Fazer os seus 
alongamentos ou 
arranjar as unhas enquanto vê 
televisão 

Escrever uma lista de lugares 
onde precisa de ir e de coisas 
que tem de fazer no caminho 
para casa. 

Paul Meyer exprime esta ideia de 
forma sucinta: “A maior parte do 
tempo não é desperdiçada em 
horas, mas em minutos. Um 
balde com um pequeno buraco 
no fundo fica tão vazio como um 
que é deliberadamente 
derrubado.” 

Tempo Irrecuperável 

Um famoso treinador de 
basquetebol relata como os 
jogadores por vezes chegavam 
aos treinos e apenas se 
esforçavam 80%, apresentando 
razões como tendo terminado 
com uma namorada ou estando 

a braços com um trabalho 
escolar. Todavia, prometiam dar 
120% no dia seguinte. O 
treinador explicava-lhes que não 
conseguiriam compensar aqueles 
20% no dia seguinte e que só 
tinham 100% para dar cada dia. 

Portanto, 
independentemente das 
circunstâncias, era 
esperado que dessem 
100% em cada treino. 
John Aughey estava 
correto quando afirmou: 
“O tempo perdido nunca 

mais é recuperado.” 

Finanças versus Tempo 

No seu livro “What to do 
Between Birth and Death: the Art 
of Growing Up” (O que fazer 
entre o nascimento e a morte: a 
arte de crescer), o autor Charles 
Spezzano escreve estas 
importantes palavras: “Na 
realidade, não pagamos as coisas 
com dinheiro, pagamo-las com o 
tempo. Em cinco anos, terei 
economizado dinheiro suficiente 
para comprar aquela casa de 
férias que queremos. Nessa 
altura tenciono abrandar. Isto 
significa que a casa vai custar 5 
anos, um doze avos da nossa vida 
adulta. Traduza o valor em euros 
da casa, do carro ou de qualquer 
outra coisa em tempo, e depois 
avalie se, mesmo assim, vale a 
pena.” 
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