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¨DEIXE SUA MARCA!¨



TODO SER HUMANO QUER ¨DEIXAR SUA MARCA¨

• Queremos fazer uma diferença em nosso mundo

• Queremos contribuir algo

• Queremos deixar o mundo melhor que estaria se não tivéssemos existido

• As palavras mais tristes que um ser humano pode dizer:  ¨Desperdiçei a minha 
vida¨!



O SONHO DE ¨DEIXAR SUA MARCA¨ VEM EM MUITAS 
FORMAS

• Ganhar um bom salário

• Conseguir uma posição de influência na sociedade

• Completar sua educação formal

• Ter uma família exemplar

• Ser o melhor atleta no estilo de esporte escolhido

• Etc.



SONHAR EM ¨DEIXAR SUA MARCA¨ TEM UM LADO 
POSITIVO

• Se ganho um bom salário posso prover melhor para minha família

• Se ganho bem posso ajudar os necessitados

• Se conseguir uma posição de influência posso ajudar a comunidade

• Se conseguir terminar meus estudos formais terei mais oportunidades para 
fazer uma diferença na vida de outros

• O exemplo de uma família saudável e unida fortalece as demais famílias da 
sociedade e nação



MAS, HÁ UM LADO NEGATIVO TAMBÉM

• Quem ganha muito dinheiro muitas vezes deixa de confiar em Deus

• Quem consegue uma educação formal pode cair no erro de pensar que é 
superior aos demais

• Quem consegue posição de autoridade pode cair na tentação de abusar sua 
autoridade

• Orgulho, vaidade, arrogância, egoismo estão sempre esperando à porta para 
quem ̈ sonha alto¨



HÁ UM CAMINHO MELHOR!
I CORÍNTIOS 13:1-3

• ¨Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente.

• Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei 
como o sino que ressoa ou como  prato que retine.

• Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o 
conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, 

nada serei.

• Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para 
ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá.¨



O HOMEM SONHA EM FAZER GRANDES FAÇANHAS

• Mas Deus sonha de forma diferente!

• Deus sonha com coisas feitas ¨com grande amor¨!

• Paulo afirma que, aos olhos do Criador, não importa o tamanho, a dificuldade, 
a raridade, ou sacrifício pessoal do que fazemos

• Só importa que façamos tudo que fazemos com grande amor!



MÃE TERESA DE CALCUTÁ

• ¨Na realidade, não existem grandes coisas aos olhos de Deus; o que existem 
são pequenas coisas feitas com grande amor¨. 

• Aos olhos do nosso Criador, nossa motivação é mais importante do que aquilo 
que fazemos

• O homem é capaz de fazer muitas coisas incríveis (aos nossos olhos), mas que 
não são aceitáveis a Deus!

• Não importa a grandeza das coisas que fazemos se não as fazemos por e com 
amor...

• Sem amor, nada feito!



FAZER O QUE FAZEMOS COM AMOR= ESTAR 
SINTONIZADO COM DEUS

• Quer sentir-se no centro da vontade de Deus para sua vida?

• Quer ter certeza que o Senhor escuta às suas orações?

• Quer cumprir sua missão na vida?

• Faça tudo motivado por amor!

• Não é a grandeza das coisas que fazemos, mas, sim, a grandeza do amor com 
que fazemos as coisas que nos recomenda a Deus

• Quando agimos motivados por amor estamos literalmente no centro da 
vontade de Deus para nossas vidas!

• ¨Deus é amor¨ (I João 4:8)



NO JULGAMENTO FINAL NÃO SERÁ O TAMANHO DOS 
NOSSOS FEITOS

MATEUS 25:31-46

• Dando algo de beber

• Dando algo de comer

• Dando algo para se vestir

• Cuidando do enfêrmo

• Visitando o encarcerado



OUTROS EXEMPLOS DE ¨COISAS PEQUENAS¨

• Um sorriso

• Um abraço

• Estar disposto a escutar

• Uma palavra amiga

• Uma carta ou cartão para quem está doente ou triste

• Um texto de ânimo no celular

• Mostrar Agradecimento

• Mostrar generosidade



MUITOS CRISTÃOS PASSAM SUAS VIDAS INTEIRAS 
ESPERANDO

• Esperando seu ¨grande momento¨

• Esperando  uma grande ¨missão de Deus¨

• Esperando um ¨sinal do Céu¨

• Mas, enquanto esperam seu grande chamado Divino, perdem oportunidades 
incontáveis para servir o Senhor de forma poderosa!

• Perdem oportunidades todos os dias de fazer ¨pequenas coisas com grande 
amor¨!



CADA DIA DEUS NOS DÁ UM GRANDE CONVITE!

• Para mostrar seu amor e compaixão

• Para ser ¨luz¨, ̈ sal¨ e ¨o aroma de Cristo¨

• Para fazer parte da solução e não do problema

• Para reafirmar nosso amor às nossas famílias e ao nosso próximo

• Para literalmente ajudar a transformar nosso mundo por pequenas 
expressões de amor 



¨FILHO, SINTO QUE EM GRAN PARTE TENHO 
DESPERDIÇADO A MINHA VIDA¨

• Estas são palavras do meu pai tres meses antes de falecer

• Ele sabia que tinha câncer em etapa final

• O positivo é que ele havia se entregado a Cristo alguns dias antes no batismo

• Mas, me deixou profundamente triste ouvir estas palavras do meu próprio pai

• Como serão suas últimas palavras na saida deste mundo?

• Serão palavras de tristeza e remorso, ou de alegria e satisfação?

• Serão palavras de uma pessoa que dedicou sua vida a fazer tudo ¨com grande 
amor¨, ou que deixou passar gran parte das oportunidades para fazer uma 

diferença positiva neste mundo?



DEIXE SUA MARCA! BUSQUE A VERDADEIRA 
GRANDEZA!

• Determine hoje mesmo que tudo que faz fará ¨com grande amor¨

• Pede a Deus que Ele abra seus olhos para ver as oportunidades para fazer algo 
positivo, por menor que seja

• Determina que deixará este mundo melhor 

• Determina que fará ¨parte da solução e não do problema¨

• Determina que espalhará ¨o aroma de Cristo¨ nos seus atos feitos com amor

• Lembra-se sempre: ̈ ... o caminho mais importante ... é o amor¨ (I Coríntios 
12:31; I Co.13:13)


