Mordomos, Sempre!
NESTE PERÍODO DE CRISE MUNDIAL, MOTIVADA PELA PANDEMIA DO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), COMO PODE CONTINUAR A EXERCER A SUA MORDOMIA?

• TEMPO – (Sal. 90:12.) Esteja grato a Deus pelo tempo de vida que Ele
já lhe concedeu e faça a sua parte para continuar a viver para a Sua glória.
• TEMPLO – (João 14:23.) O Criador quer habitar em si. Cuide-se bem;
beba água suficiente; faça exercício físico e mental adequados; descanse o
suficiente; alimente-se de forma simples e saudável. Reflita a Sua imagem!
• TESOURO – (Luc. 12:34.) Em momentos difíceis, continue a pôr Deus
em primeiro lugar quando usar os Seus recursos naturais e financeiros.
• TALENTOS – (Mat. 25:14 e 15.) Use os seus talentos para ajudar alguém que, para se preservar, esteja em casa e não saiba usar os meios
tecnológicos. Ao Sábado, leve o seu computador, visite um casal idoso
ou uma pessoa doente para poderem assistir aos serviços de culto e de
adoração. (Ao lidar com pessoas doentes, use uma máscara de proteção.)
• TERRA – (Gén. 1:28.) Deus, desde o princípio, colocou sobre cada
um de nós a responsabilidade de cuidar da Terra. Seja um exemplo prático
na proteção pessoal e social.
Siga o exemplo do Salmista e mantenha-se fiel a Deus em todos os
aspetos da sua mordomia: “Cumprirei pontualmente com todos os compromissos que tomar diante de ti, e isso na presença de todos, em Jerusalém, na casa do Senhor, junto a ti, para que todos o vejam. Louvem ao
Senhor!” Salmo 116:18 e 19, O Livro.
Se a sua comunidade tiver de entrar em isolamento preventivo, com a
ajuda de Deus, procure implementar, com mais afinco, os 5Ts da Mordomia. Seja “Mordomo” sempre, não apenas quando tudo corre bem!
Para que a Igreja possa continuar a cumprir a sua missão, reorganize
os seus hábitos, de forma a poder, mesmo em tempos conturbados, dizer
como o Salmista: “Cumprirei pontualmente com todos os compromissos.”

Se estiver impossibilitado de se reunir nos momentos de culto e adoração, disponibilizamos algumas informações para poder manter a regularidade nos seus compromissos financeiros com Deus.
Pode fazer uma transferência bancária.
• Para saber quais são as referências bancárias da sua igreja local,
consulte o site da União: www.adventistas.org.pt.
Em Ofertório, na página inicial, ou em Recursos e Ofertório, escolha
a sua igreja e vai obter as referências bancárias assim como o endereço
de e-mail para onde deverá enviar as indicações da operação e a que se
destina a mesma.
Se não usa estas tecnologias, pode enviar o seu dízimo e as suas ofertas em envelope a combinar com o Tesoureiro ou o Pastor.
• Faça apenas uma entrega mensal.
• Descreva sempre o que é dízimo e o que é oferta.
A sua Igreja está organizada para o apoiar. Se está impossibilitado de
assistir aos serviços de culto ou de usar os meios descritos, solicite apoio
diretamente ao seu Pastor, ou utilize o e-mail da sua igreja local, que
aparece nos recursos do Ofertório.
Queremos minimizar o seu isolamento espiritual. A Igreja e os
seus responsáveis querem estar ao seu lado. Somos Igreja, sobretudo,
quando as circunstâncias são mais adversas.
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