
 

  
 Hoje em nosso GF vamos falar sobre como 

queremos ser lembrados. Então ai vai a primeira 

pergunta: as suas ações hoje estão condizendo 

pela forma a qual você quer ser lembrado? 
Existe uma frase que diz: “Da vida não se 

leva nada”. Por mais que essa frase para muitos 

seja considerada verdadeira, algumas atitudes, 

inclusive nossas, nos fazem pensar que alguns 

encontraram uma forma de levar algum bem 

material dessa vida, o que não é errado, porém 

muitas das pessoas que pensam assim, deixam de 

adquirir o que de fato importa que é o amor e 

respeito da família, a admiração e a consideração 

dos filhos, ser lembrado com boas qualidades 

pelos amigos, e o principal, ser conhecido por 

Deus por meio de uma comunhão direta com Ele. 

Assim, devemos valorizar a conquista de 

coisas eternas, mais do que as coisas materiais 

deste mundo. É importante fazermos aquilo que 

rompe o tempo, ou seja, que embora você não 

esteja mais aqui, seu nome será lembrado ou seus 

feitos serão citados.  

Não por aquilo que guardou ou adquiriu, 

mais por aquilo que fez e deixou como legado. 

Quando fazemos algo que se prende ao 

tempo, que se limita a um ponto inicial e final, 

somos lembrados enquanto estamos fazendo, mas 

quando não fazemos mais, simplesmente se 

esquecem de nós. 

E para vermos isso na pratica em nossas 

vidas, vamos pegar como exemplo o que a nossa 

Igreja tem desenvolvido no ministério servir por 

amor, em que somos voluntários para os trabalhos 

realizados em nossa Igreja. 

Quando somos voluntários e servimos por 

amor, agindo como filhos, estamos declarando o 

nosso amor por Deus e por pessoas. 

E, além disso, quando não estivermos mais 

aqui, nossas ações, nosso legado, nossa memória, 

será lembrada por alguém não necessariamente da 

nossa casa, mas por aqueles que nos viu fazendo 

algo de importante. 

Veja que o voluntariado nos leva a servir o 

próximo, nos leva a colocar em pratica nossas 

melhores qualidades, algumas até escondidas, mas 

que ao serem reveladas, se tornam grandes 

instrumentos de benção e transformação na vida de 

alguém. 

 

 

Jesus deixou um pedido e nós o lemos no 

inicio, que é para “fazermos nossa luz brilhar 

diante dos homens”; fazer nossas ações notórias, 

para que as pessoas ao verem tenham a mais 

importante reação, que é dar glória ao nome de 

Deus. 

Você consegue perceber o quanto é 

importante praticar o bem? 

Lembrar que mesmo fora da igreja, do GF, 

do convívio cristão, devemos ter ações que levem 

as pessoas a glorificarem o nome de Deus? 

Jesus quando pediu isso vinha falando no 

inicio desse capítulo (Mateus 5) sobre o segredo da 

felicidade, e logo depois começou a dizer sobre o 

nosso papel como sal e luz, mostrando que é 

possível encontrar a felicidade e que ao 

encontrarmos não teremos dificuldade em ter 

práticas públicas que levem as pessoas a 

reconhecerem que Deus habita em nós. 

Por isso que o voluntariado nos ajuda nisso, 

pois, ao praticarmos, além de plantarmos algo para 

sermos lembrados, ainda, plantamos para vivermos 

a verdadeira felicidade. Guarde isso: “O PAPEL 

DA IGREJA É FAZER COISAS QUE LEVEM AS 

PESSOAS A VER DEUS, A SE RECONCILIAR 

COM ELE E PASSAR O RESTANTE DA VIDA 

ADORANDO-O”. 

Quando agimos como igreja, agitamos o 

céu. Quando agitamos o céu, fazemos a terra 

tremer. Fazendo a terra tremer, levamos as pessoas 

a entenderem que nós somos o reflexo da luz de 

Deus, Aquele que nos chamou das trevas para a 

sua gloriosa luz (1 Pedro 2:9). 

 

Conclusão: Devemos plantar ações que 

tragam colheitas que o tempo não possa limitar e 

que nos faz pessoas lembradas pelo nosso legado e 

assim o nome de Deus é glorificado. Pense nisso! 

 

              
           

 

                 

Como Você Quer Ser Lembrado? 

“Assim também a luz de vocês deve brilhar para 
que os outros vejam as coisas boas que vocês 
fazem e louvem o Pai de vocês, que está no 

céu”. Mateus 5:16 

Semana 05 à 11 de 

Agosto de 2019. 


