Embora tenham
passado vários
anos desde
essa viagem,
a memória
continua presente
relembrandome do poder
de uma ideia,
expressa numa
simples pergunta.
“Podem usar o
meu donativo
num projeto
de construção
numa viagem
missionária?”

os nossos pertences em baús e malas enquanto cantavam o tema do
Manchester United, a equipa de futebol favorita deles, com a conhecida
melodia do “Battle Hymn of the Republic.”
O dia transformou-se numa celebração ao som dos cânticos dos coros,
as pessoas fizeram discursos e todos assistimos ao corte da fita cerimonial.
Olhei para baixo quando senti uma mão agarrar na minha, e ali estava
Vincent, a sorrir entusiasmado.
“Estás preparado para escolher a tua nova cama?”, perguntei-lhe.
“Sim!”, respondeu ele ansiosamente ao se aproximar mais perto da
porta.
Pouco tempo depois, ele
estava todo contente sentado
no seu novo beliche. A alegria
na sua cara, ao cheirar os
lençóis novos e a almofada,
fizeram-me logo esquecer o
escaldão, os nós dos dedos
raspados e os músculos
doridos. Ao olhar para as filas
de beliches, enquanto o Sol
entrava pelas janelas abertas
que deixavam entrar uma brisa fresca, parei um pouco e fiz uma oração de
gratidão a Deus por nos ter permitido terminar.
Embora tenham passado vários anos desde essa viagem, a memória
continua presente relembrando-me do poder de uma ideia, expressa numa
simples pergunta. “Podem usar o meu donativo num projeto de construção
numa viagem missionária?” Essa ideia tornou-se um plano, e, a seu tempo,
o plano passou a ser uma oferta, que foi usada para comprar aço, blocos e
cimento, que nas mãos de muitos voluntários ganharam forma e passaram
a ser um belo dormitório.
É isto que acontece quando planeamos as nossas ofertas. Quer seja
para um uso específico ou sem restrições, para serem usadas onde forem
mais necessárias, todas elas têm o potencial de partilhar o amor de Deus e
transformar vidas para melhor, no seu bairro ou num bairro do outro lado
do mundo. Basta apenas uma ideia.
Se gostar de saber mais sobre como pode planear uma oferta em prol
do ministério, contacte a sua União local a fim de saber o que as suas ideias
podem fazer pelos outros.
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para o ajudar a ser um melhor mordomo.
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O Poder
DE UMA IDEIA
POR RICHARD MAGNUSON

"Sr. Rich, Sr. Rich! Quero mostrar-lhe uma coisa!”

A

pequena mão a agarrar a minha, empurrava-me para a frente, na direção de um
barracão em estado deplorável. Temporariamente cego, devido aos meus olhos se
estarem a ajustar à luz fraca, depois de ter saído do Sol equatorial, primeiro dei-me
conta dos odores presentes no ar viciado lá dentro. O odor acre a suor misturava-se com o
cheiro a mofo enquanto Vincent, de dez anos, me conduzia a um canto afastado, ansioso
por me mostrar onde ele dormia e uma revista de viagens
esfarrapada que ele guardava num baú debaixo da cama.
Enquanto Vincent me mostrava fotografias de lugares
longínquos que ele, um dia, gostaria de visitar, a minha
mente fez-me retroceder quase 16 000 quilómetros e vários
anos – até uma mesa de sala de jantar e uma conversa com
um membro de igreja que disse: “Quero pôr todos os meus
assuntos em ordem.”
Costumamos dar informações e ajuda aos nossos
membros que gostariam de doar algo do seu património
para apoiar o ministério da igreja. Ao longo dos anos,
habituei-me a ouvir histórias sobre as famílias daqueles com
quem trabalhamos, e esta reunião com o membro de igreja
não era diferente.
A conversa incluía memórias dos filhos que ela educou, os
sacrifícios que ela e o marido fizeram para lhes proporcionar
uma educação cristã, e a forma como ela encarou o facto de
ter perdido o marido inesperadamente. Ela, então, falou com
entusiasmo sobre como, mais tarde na vida, encontrou uma

A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo,
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.
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Foi assim que
dei por mim
num quarto
quente, escuro
e sufocante
com o pequeno
Vincent, em
Isiolo, no
Quénia, na
minha primeira
viagem
missionária,
vendo e
cheirando em
primeira mão as
condições que
tínhamos vindo
mitigar.

tremenda alegria no facto de ajudar os outros,
em especial ao servir pessoas carenciadas
através de viagens missionárias a alguns dos
lugares mais pobres do mundo.
Quando começámos a conversar sobre a
doação para o ministério que ela tinha em
mente, ela definiu uma quantia modesta e
perguntou se podia dar instruções sobre como
o dinheiro deveria ser usado. Assegurei-lhe
que, desde que estivesse direcionado para
o ministério, o seu donativo seria aceite e os
seus desejos seriam honrados. Umas semanas
depois dessa primeira reunião, ela concluiu
os seus planos, acenando a cabeça com
satisfação quando leu a cláusula relativa à sua ideia de uma oferta que se
destinaria a um projeto numa viagem missionária.
Foi assim que dei por mim num quarto quente, escuro e sufocante
com o pequeno Vincent, em Isiolo, no Quénia, na minha primeira viagem
missionária, vendo e cheirando em primeira mão as condições que
tínhamos vindo mitigar. O nosso projeto implicava construir um dormitório
para o Vincent e os seus colegas de escola – cerca de 75 rapazes, com idades
entre os 6 e os 14 anos, que ainda viviam no velho campus da escola, a cerca
de 800 metros da escola nova, onde o dormitório das meninas tinha sido
construído há vários anos.
Eu estava a fazer uma pausa, à sombra, quando um dos professores, o
Sr. Momani, perguntou se eu gostaria de ver o velho campus. Vi ali uma
oportunidade de fazer uma pausa do meu trabalho de espalhar argamassa
e levantar blocos de cimento para uma parede que se estava a erguer, com
uma agonizante lentidão, a partir do fundamento de cimento. Os meus
músculos doridos e o lento progresso que estávamos a fazer tinha-me feito
questionar se esta viagem valeria ou não a pena. Parecia improvável que
fôssemos capazes de terminar o edifício, e o coordenador local do projeto
tinha-nos dito a mesma coisa quando ali chegámos, mas assegurou-nos

que viriam outras pessoas, mais
tarde, para terminar o edifício. O
pensamento de não terminar o
que tínhamos começado estava
a atenuar o meu entusiasmo
com aquela viagem.
Ao caminharmos
pelo campus, o pequeno
Vincent juntou-se a nós, e eu
reconheci-o como sendo o
mesmo jovenzinho que nos
tinha recebido com muito
entusiasmo no autocarro,
quando chegámos, e insistiu
em levar a minha pesada mala para o local da construção. A parte central
do Quénia estava a passar há anos por uma seca, e o pó acumulava-se
na estrada de terra enquanto o Sr. Momani e eu conversávamos sobre o
desafio de gerir uma escola, para mais de 300 alunos, sem eletricidade, água
canalizada ou até mesmo uma cozinha.
Passámos por uma clínica da Cruz Vermelha, e fiquei a saber que cerca
de metade dos alunos da escola de Isiolo eram órfãos devido ao vírus da
SIDA, que ainda predomina em muitos países africanos. O Sr. Momani,
então, disse que muitas dessas mesmas crianças também estavam infetadas
e recebiam tratamento nessa clínica, apontando na direção do pequeno
Vincent que corria à nossa frente.
Mais tarde, depois de visitar o lugar onde o Vincent dormia, voltámos ao
local de construção, e fiquei surpreendido por ver que duas novas camadas
de blocos tinham sido colocadas no tempo em que me ausentei. A maioria
de nós tinha aderido a este projeto com pouca ou nenhuma experiência
de alvenaria, mas ao colocarmos um bloco em cima do outro, ganhámos
confiança e o nosso ritmo aumentou. No fim daquele dia, as filas de blocos
estavam a meio da viga de aço que assinalava o topo da parede.
Cada manhã, quando o nosso autocarro parava no portão da escola,
víamos o Vincent e os seus colegas enfileirados para transportarem o
nosso equipamento para o local da construção, que se ia rapidamente
transformando de pilhas de blocos e montes de areia num verdadeiro
edifício. À medida que a semana avançava, ficámos surpreendidos quando
chegou um camião com novos colchões, empilhados numa altura quase
impossível, e, mais tarde, chegou outro camião, carregado com novas
almofadas e roupa de cama. Apareceram mais operários locais e começaram
rapidamente a instalar os painéis de aço do telhado, enquanto soldadores
instalavam portas de aço e os caixilhos das janelas onde nós rapidamente
começámos a colocar os novos painéis de vidro.
Quando chegámos na sexta-feira, o nosso último dia naquele projeto,
não vimos o Vincent e os colegas em lado nenhum. Mas, não demorou
muito até ouvirmos o som de cânticos vindo da estrada e vimos uma longa
fila de rapazes a marchar em fila indiana na nossa direção, transportando

O nosso projeto implicava construir um dormitório para o
Vincent e os seus colegas de escola – cerca de 75 rapazes, com
idades entre os 6 e os 14 anos.

