
Como Você 
Pode Fazer a 
Diferença?
Todo mundo pode fazer 
a diferença. Até você! 
Você pode contribuir para 
que o mundo seja um 
lugar melhor. E a melhor 
forma de começar é 
descobrindo onde você 
pode dar uma mão, quem 
precisa da sua ajuda, e 
o que pode fazer para 
tornar o dia de alguém 
melhor e mais feliz.

Parece uma 
ótima ideia.

Talvez alguns também 
queiram ajudar.

Eu tenho uns 
folhetos no carro, 
que a Srta. Emma 

imprimiu para este 
projeto.

Umm, ajudar no 
abrigo para animais… 

parece divertido.Mamãe e papai, será que depois 
do almoço podíamos visitar alguns 
vizinhos para falar do nosso clube 
e lhes dizer que estamos ajudando 

animais no abrigo?



Tem sempre algo que você poderia fazer na sua parte do mundo.

Boa tarde, senhora!  
Nós fazemos parte do clube de 
crianças “Dê uma Mão”. Hoje 
estamos fazendo trabalho 
voluntário no abrigo para 

animais, e pedindo às pessoas 
qualquer coisa que possam 

doar para os animais.

Por exemplo, cobertores ou 
toalhas velhas, comida para 

cachorros e gatos, ou brinquedos 
para animais.

Obrigado, Aline. Verei 
o que posso fazer para 

ajudar.

Ah, que ótima iniciativa! 
Se passarem aqui 

amanhã, vou juntar 
algumas coisas.

Sr. Eduardo, o Café da Josi vai 
doar parte do seu lucro para o 
abrigo dos animais. Se o senhor 
quiser ajudar, é só ir lá comer na 
sexta-feira. Este folheto explica 

como isso acontece.

Umm, será que tem algo 
que eu possa fazer?



Você pode encorajar os outros a ajudarem a fazer a diferença.  
Quando eles virem que ajudar os outros deixa você tão feliz, vão querer fazer o mesmo.

‘Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quando vocês fizeram isso ao 
mais humilde dos meus irmãos, foi a Mim que fizeram!’ (Mateus 25:40 NTLH)

Olha quem está aqui, 
o meu amigo Tiago. 
Talvez ele queira 

entrar para o clube 
“Dê uma Mão”.

A Srta. Ema tem lido 
 para nós sobre pessoas que 

fizeram a diferença para 
mudar o mundo. As histórias 

delas são muito interessantes. 
A minha preferida é esta 
sobre a Madre Teresa1.

É muito legal visitar o 
abrigo para animais e aprender 

como cuidam deles lá. E às vezes 
ajudamos famílias com crianças 

deficientes, ou empacotando 
alimentos e presentes para 

famílias necessitadas.

Vamos 
perguntar  
para ele.

Puxa vida! Isso 
parece bem legal!

1 Madre Teresa (1910–1997) foi uma freira 
católica, que fundou as Missionárias da 
Caridade, e dedicou sua vida a ajudar 
os pobres, doentes e necessitados de 
Calcutá, na Índia.
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Se juntarem-se, vocês podem mudar o mundo. Talvez não vejam uma grande mudança imediata, e terão 
que trabalhar nisso todos os dias, mas a mudança pode acontecer. A sua parte faz uma diferença! Você 

pode alegrar o dia de alguém, ajudar alguém a se sentir melhor, e doar para os necessitados. 

Pergunte aos seus pais de que formas você poderia ajudar na comunidade. 
Requer esforço, mas como diz o dizer “Nenhum gesto de gentileza, por menor que seja, é em vão.”2

Você pode! Você pode fazer a diferença!

Podemos falar para as 
minhas amigas, Alicia e 
Joelma, sobre o clube 

“Dê uma Mão”.

Toda a ajuda 
nunca é demais.

Ficaríamos muito 
felizes de ter vocês no 

nosso clube.

Eu adoraria. Vou 
perguntar para os meus 

pais se posso.

Eu também. Vou levar o 
folheto para os meus pais 

também conhecerem 
o clube.

2 Esopo
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