
“Não há maior alegria ou recompensa do que fazer 
uma diferença fundamental na vida de alguém.” 
—Mary Rose McGeady (1928–2012)

Jesus quer um relacionamento pessoal com você, 
tornar-Se uma parte muito real de sua vida aqui e 
agora, para sempre e pela eternidade. Ele está à porta 
do seu coração, esperando que você abra a porta e 
O convide para entrar em sua vida. (Veja Apocalipse 
3:20.)

Para isso, faça com sinceridade a seguinte oração:

Jesus, por favor, perdoe-me por todos os meus pecados. 
Acredito que Você morreu por mim. Abro a porta do meu 
coração e O convido a entrar na minha vida. Por favor, 
encha-me com Seu amor e com o Espírito Santo, e guie-me 
no caminho da verdade, para que eu também possa amar 
e ajudar os demais. Amém.
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Já desejou realizar algo que faria a diferença e 
mudaria a sua parte do mundo para melhor? Mas 
já sentiu que sua vida não deixaria marca, que não 

 realizaria nada notável a ser lembrado?

Ralph Waldo Emerson disse: “O objetivo da vida não é 
ser feliz. É ser útil, honrado, compassivo, fazendo com 
que sua vida faça a diferença”.

Isso parece desafiador? Muitas vezes é incrivelmente 
difícil dar um passo à frente e fazer a diferença. Tipi-
camente, requer algum tipo de sacrifício, mudanças, 
interrupções ou quebra de rotina. Contudo, a história 
está cheia de pessoas que não se omitiram, mas se dedi-
caram e fizeram sua parte para fazer a diferença.

Todos e cada um de nós podemos fazer a diferença. 
Mesmo que não sejamos capazes de parar todas as 
guerras, descobrir a cura para o câncer, saciar a fome 
no mundo ou acabar com a pobreza, podemos nos 
opor ao que é errado, exercitar a empatia e a compai-
xão, para ajudarmos os que padecem na pobreza ou 
outros tipos de carência, e podemos nos responsabilizar 
pelo nosso impacto no mundo em que vivemos.

Diante dos grandes sofrimentos e das graves 
necessidades que afligem a tantos no mundo, é fácil 
sentir que não tem muito a oferecer. Mesmo assim, 

apesar das dificuldades, limitações, falta de habilidade 
ou outras restrições, podemos fazer a nossa parte.

No Sermão da Montanha, Jesus falou algo que mudou 
o mundo para sempre: “Bem-aventurados os pobres 
em espírito e os que choram, pois serão consolados. 
Bem-aventurados os humildes, os misericordiosos e os 
pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus” (Ver 
Mateus 5:3-9 - NVI).

Jesus disse a verdade e conduziu as pessoas ao reino de 
Deus. Despreocupado com Sua reputação conviveu 
com os marginalizados e oprimidos da sociedade. En-
sinou que o maior mandamento em Seu reino é amar 
o Senhor de todo o coração, alma e entendimento e ao 
seu próximo como a si mesmo (Ver Lucas 10:27).

Durante Sua vida na terra, Jesus fez o bem em todos os 
lugares onde foi—ajudando pessoas, curando corações 
partidos fortalecendo o cansado. Não somente 
pregou Sua mensagem para as pessoas, mas entre elas. 
Importou-Se com suas necessidades físicas e espirituais, 
realizou curas milagrosas, alimentou os famintos e 
compartilhou Seu amor.

Você quer fazer a diferença? Deus está chamando cada 
um de nós para participar do Seu grande plano de fazer 
do mundo um lugar melhor, um coração de cada vez.
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