


One person can 
make a 
difference, and 
everyone should 
try.

Uma pessoa 
pode fazer a 
diferença e todos 
devem tentar



Podemos mudar o mundo e torná-lo 
um lugar melhor. Está em nossas 
mãos fazer a diferença.

We can change the world and make 
it a better place. It is in our hands to 
make a difference.



It’s amazing what God can do 
with what seems so small; like 
you and I!

É incrível o que Deus pode fazer com 
recursos aparentemente tão pequenos, 
tais como você e eu!



When I can help in a big way, I 
will help in a big way. When I 
can help in a small way, I will 
help in a small way.

Quando surgir a oportunidade 
de ajudar de forma grandiosa, 
eu o farei. Quando surgir 
oportunidade de ajudar de 
uma forma humilde, eu o farei



Neither you nor I 
may be able to 
make a difference 
to the whole 
world, but we can 
make a huge 
difference in the 
little bit of world 
that surrounds us.

Nem você nem eu 
podemos mudar o 
mundo inteiro, 
mas certamente 
podemos fazer 
uma grande 
diferença no 
pedacinho de 
mundo que nos 
rodeia.



Never forget that if there 
weren’t any need for you 
in all your uniqueness to 
be on this earth, you 
wouldn’t be here in the 
first place.

Nunca se esqueça que se 
não houvesse alguma 
necessidade de você, em 
toda a sua singularidade, 
estar nesta terra, você 
não estaria aqui.



Your light might not be huge, but 
it will shine bright as you open 
your life to those around you and 
serve them with warmth and joy.

Sua luz pode não ser enorme, mas vai 
brilhar na medida em que você abrir 
sua vida para aqueles que o rodeiam e 
servi-los com carinho e alegria.
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