“A música expressa aquilo que não pode ser dito e
aquilo que é impossível silenciar.” –Victor Hugo
contraste entre a riqueza
temporal deste mundo e o
tesouro eterno da nossa vida,
quando cada parte dela está
completamente
submetida,
entregue
e
realizada em Deus:
“Nem
riquezas,
nem elogio inútil
do homem tenho
Agora e para sempre és a
herança que ganho;
Tu e Tu apenas, em primeiro
lugar no meu coração,
Grande Rei dos Céus, meu
tesouro és.
Grande Rei dos Céus, quando
conquistar a vitória
Que eu alcance as alegrias do
Céu, oh, Sol do Céu, a glória!
Seja o que for que aconteça,
coração de meu coração,

Oh, Soberano de tudo, continua
a ser minha visão.”
Há muitos mais hinos bonitos,
que incluem nas suas estrofes
temas sobre a mordomia total.
Nos seus preciosos
momentos
de
devoção pessoal,
dedique tempo a
procurar
esses
hinos no hinário e
a desfrutar das suas palavras no
contexto do infinito amor de
Deus, da Sua soberania, da nossa
entrega e resposta aos Seu dons.
Aqui tem mais alguns títulos que
poderá usar para começar a sua
própria lista: “Na Cruz Morri por
Ti” (Hino nº 172), “Supremo
Criador” (Hino nº 5), “Tudo
Entregarei” (Hino nº 295),”Que
Te Darei, Meu Mestre?” (Hino nº
243), e “O Mestre nos
Chama” (Hino nº280).
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Por Kelly Mowrer
No outono de 1850, foram e depois, pela primeira vez,
realizadas umas reuniões de compreendi que tinha estado a
reavivamento na Igreja Episcopal tentar segurar o mundo numa
Metodista da John Street, na mão e o Senhor na outra.”
cidade de Nova Iorque. No
Esta experiência passou-se
fim da reunião, no dia 20
com Fanny Crosby. Ela
de novembro, uma jovem
entregou-se
plena
e
caminhou sozinha até ao
totalmente a Deus naquela
altar com o coração
noite. Ela começou a
angustiado. Ela já conhecia
encarar toda a sua vida
e amava Deus, mas sentiacomo
pertencendo
se desligada, apática e
completamente a Ele em
desejava algo mais — algo
sagrada missão, e cada
mais vital e real. Eis a
decisão como um ato de
forma como ela descreveu mordomia.
aquele momento:
Tendo entregado totalmente a
“Depois de ter sido feita uma Deus o talento da poesia e o dom
oração, eles começaram a cantar das palavras, ela tornar-se-ia uma
o grandioso, velho hino de das maiores escritoras de hinos
consagração: “Ai! E o meu de todos os tempos. Uma estrofe
Salvador sangrou, e o meu do hino “Mais Perto da Tua
Soberano morreu?” E quando Cruz” (hino nº 289) expressa
chegaram à terceira linha da lindamente a sua profunda
quarta estrofe, “Aqui, Senhor, conceção pessoal de que o
me entrego,” a minha alma foi aproximarmo-nos mais de Deus
inundada pela luz celestial. implica uma entrega completa de
Levantei-me, clamando “aleluia” cada aspeto da nossa vida e
A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo,
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.

vontade:

Irmã! Como será nos encontrar,

“A seguir-Te aqui me consagro já,

Quando nossos olhos virem, e
nosso coração cantar?

Constrangido pelo amor.
E minh’alma assim bem contente
está
Em servir-Te a Ti,
Senhor!”
Uma
mordomia
que engloba toda a
vida foi um tema
que
Fanny
partilhou com uma
das suas queridas
amigas, também escritora de
hinos, chamada Francis Ridley
Havergal que vivia em Inglaterra.
Fanny e Francis nunca se
conheceram, contudo, trocavam
correspondência regularmente.
Uma vez, Francis escreveu um
poema
para
Fanny,
que
terminava com estas palavras:
“Querida amiga cega, do outro
lado do mar!
Há um coração inglês que a está a
procurar.
Estamos ligadas pelo cabo da fé e
da cantoria,
Levando lampejos de cintilante
simpatia;
Uma a oriente e outra a ocidente,
Para a Ele, a quem nossa alma
ama, cantar!

O Menu do Mordomo

Francis Ridley Havergal cresceu
num lar onde transbordava
música, poesia e amor a Deus. Ela
tinha um dom
excecional e uma
paixão
pela
aprendizagem, por
estudar
e
ler
literatura
em
inglês,
alemão,
francês, hebraico,
latim e galês. Quando ela tinha
11 anos, a sua mãe ficou doente
e chamou-a para ficar à sua
cabeceira. As palavras que
proferiu antes de morrer foram:
“Fanny, ora a Deus para que Ele
te prepare para tudo aquilo que
Ele está a preparar para ti.”
Não estando sempre em bom
estado de saúde, Francis viveu a
sua vida a escrever poesia e
hinos, e a servir os outros
conforme podia. Uma vez,
escreveu um pequeno verso que
explica o seu processo de escrita:
“Olho para cima, para o meu Pai,
pois não posso escrever sozinha,
é muito mais precioso buscar a
Sua força, do que confiar na
minha.” O grande hino de
mordomia, “Toma, ó Deus, Meu
Coração” (Hino nº 298), no seu
original em inglês, intercala a

ideia de compromisso das ações,
das palavras, dos recursos, da
vontade e da adoração com uma
mordomia que engloba toda a
vida:

seguinte, partilhou o novo hino
no momento da música especial
na igreja. E foi assim que as
pessoas ouviram, pela primeira
vez, George Beverly Shea cantar:

“Toma a minha voz e deixa-me
cantar, sempre para o meu Rei;

“Jesus é melhor, sim, que ouro e
bens. Jesus é melhor do que tudo
que tens;

Toma os meus lábios e permite
que estejam repletos
de
mensagens vindas de Ti;

Toma a minha prata e o meu
ouro, nem uma moeda vou reter;
Toma o meu coração, é Teu! Será
o Teu nobre trono;
Toma-me a mim mesmo, e eu
serei sempre, só, totalmente
Teu.”
Outro hino bem conhecido, com
o tema da mordomia e da
dedicação, começou com um
poema escrito por
Rhea F. Miller em
1922. Cerca de dez
anos mais tarde, a mãe
de um jovem deixou
uma
cópia
desse
poema, em plena
vista, na esperança de
que
o
filho
o
encontrasse
e
se
sentisse movido a entregar
totalmente a sua vida e os seus
talentos a Deus. De facto, o
jovem encontrou-o, compôs uma
música para acompanhar as
palavras e, no fim-de-semana

Melhor que riquezas e posições;
melhor muito mais do que
milhões.”
Uns anos mais tarde, Deus pôs
George em contacto com o
grande evangelista Billy Graham.
Eles viajaram pelo mundo
partilhando o Evangelho, e
George passou a sua vida a
cantar os seus dois hinos
favoritos: “Quão Grande És Tu” e
“Jesus é Melhor” (Hino nº 91).
Um

dos

nossos hinos mais
antigos e mais bonitos,
sobre a mordomia
total, teve origem num
antigo poema irlandês,
datado do século VIII.
Em
1905,
Mary
Elizabeth
Byrne
traduziu o poema
original para inglês e,
em
1912,
Eleanor
Hull,
transformou-o em estrofes: “Be
Thou my vision, O Lord of my
heart” (Sê Tu a minha visão,
Senhor do meu coração). As duas
últimas estrofes são uma bonita
expressão
que
mostra
o

“Quando falham as palavras, a música fala.” – Hans Christian Andersen
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