
“Na Toyota, estamos determinados 
em firmar nossa posição na indústria 

automobilística mundial e em 
contribuir para a sociedade de 

usuários de carros do amanhã. Nós 
tomamos controle de nosso próprio 
destino perseguindo a inovação com 

visão a longo prazo em todas as 
áreas operacionais – incluindo 

desenvolvimento, compras, 
produção, e vendas – permitindo-nos 
liderar o crescimento na indústria”.

Ser o Banco líder em 
performance e perene, 

reconhecidamente sólido e 
ético, destacando-se por 

equipes motivadas, 
comprometidas com a 

satisfação dos clientes, com 
a comunidade e com a 
criação de diferenciais 

competitivos.



Onde não há
revelação divina, o 

povo se desvia; 
mas como é feliz 
quem obedece à

lei! 
Pv 29.18

Os conselhos são 
importantes para 
quem quiser fazer 
planos, e quem sai 
à guerra precisa de 

orientação.
Pv 20.18

Os planos bem 
elaborados levam 
à fartura; mas o 

apressado sempre 
acaba na miséria.

Pv 21.5



Qual é a nossa Visão de 
Futuro?

Onde queremos chegar?

O que queremos ser?

Em seu relacionamento com Deus:

Deus, a quem sirvo de 
todo o coração 

pregando o evangelho 
de seu Filho, é minha 
testemunha de como 
sempre me lembro de 

vocês 
Rm 1.9



I - Aplicada na oração e que em fé experimente 
intensamente Sua graça, intimidade e poder.

Até agora vocês não 
pediram nada em 

meu nome. Peçam e 
receberão, para que 

a alegria de vocês 
seja completa. 

Jo 16.24

Vocês cobiçam e não 
alcançam; matam e 
invejam, mas não 

conseguem obter o que 
desejam. Vocês vivem a 
lutar e a fazer guerras. 
Não têm, porque não 

pedem. 
Tg 4.2



O SENHOR confia 
os seus segredos 

aos que o temem, 
e os leva a 

conhecer a sua 
aliança.

Sl 25.14

Mas receberão poder 
quando o Espírito Santo 

descer sobre vocês, e 
serão minhas 

testemunhas em 
Jerusalém, em toda a 

Judéia e Samaria, e até os 
confins da terra”.

At 1.8

II - Aplicada ao estudo, conhecedora e praticante da Palavra 
de Deus, em constante transformação pelo poder do 

Espírito de Deus e assim sintonizada com Sua vontade.



Mas o homem que observa 
atentamente a lei perfeita 

que traz a liberdade, e 
persevera na prática dessa 
lei, não esquecendo o que 
ouviu, mas praticando-o, 

será bem-aventurado 
naquilo que fizer. 

Tg 1.25

Pedro, todavia, 
levantou-se e correu ao 
sepulcro. Abaixando-se, 
viu as faixas de linho e 

mais nada; afastou-se, e 
voltou admirado com o 

que acontecera. 

Lc 24.12

Tu mesmo 
ordenaste os teus 
preceitos para que 

sejam fielmente 
obedecidos

Sl 119.4



Que todas estas 
palavras que hoje 

lhe ordeno 
estejam em seu 

coração. 
Dt 6.6

Ensine-as com 
persistência a seus filhos. 

Converse sobre elas 
quando estiver sentado 
em casa, quando estiver 
andando pelo caminho, 

quando se deitar e 
quando se levantar. 

Dt 6.7

8 Amarre-as como 
um sinal nos braços 

e prenda-as na 
testa.9 Escreva-as 
nos batentes das 

portas de sua casa e 
em seus portões.

Dt 6



Sejam praticantes 
da palavra, e não 
apenas ouvintes, 
enganando-se a si 

mesmos. 

Tg 1.22

Aquele que ouve a 
palavra, mas não a 
põe em prática, é
semelhante a um 

homem que olha a 
sua face num 

espelho.
Tg 1.23

e, depois de olhar 
para si mesmo, sai 
e imediatamente 
se esquece da sua 

aparência.

Tg 1.24



A lei do SENHOR é
perfeita, e revigora a 

alma. Os testemunhos 
do SENHOR são 

dignos de confiança, e 
tornam sábios os 

inexperientes. 
Sl 19.7

Os preceitos do 
SENHOR são justos, e 

dão alegria ao coração. 
Os mandamentos do 

SENHOR são límpidos, 
e trazem luz aos olhos.

Sl 19.8

O temor do SENHOR é
puro, e dura para 

sempre. As 
ordenanças do 

SENHOR são 
verdadeiras, são todas 

elas justas. 
Sl 19.9



São mais desejáveis 
do que o ouro, do 

que muito ouro puro; 
são mais doces do 

que o mel, do que as 
gotas do favo. 

Sl 19.10

Por elas o teu 
servo é advertido; 

há grande 
recompensa em 
obedecer-lhes.

Sl 19.11

16 Toda Escritura é
inspirada por Deus e útil 

para o ensino, para a 
repreensão, para a 

correção e para a instrução 
na justiça, 17 para que o 

homem de Deus seja apto e 
plenamente preparado para 

toda boa obra.
2 Tm 3



Pois a palavra de Deus é
viva e eficaz e mais afiada 

do que qualquer espada de 
dois gumes; ela penetra ao 

ponto de dividir alma e 
espírito, juntas e medulas, e 

julga os pensamentos e 
intenções do coração. 

Hb 4.12

III – Que honra a Deus com seus bens de forma que 
tenha abundância de provisão para seus ministérios.

Cada um exerça o 
dom que recebeu 

para servir aos outros, 
administrando 

fielmente a graça de 
Deus em suas 

múltiplas formas. 
1 Pe 4.10



1 Erguendo os olhos, Jesus 
viu os ricos colocando 
suas contribuições nas 
caixas de ofertas. 2 Viu 

também uma viúva pobre 
colocar duas pequeninas 

moedas de cobre.

Lc 21

3 E disse: “Afirmo-lhes 
que esta viúva pobre 
colocou mais do que 

todos os outros. 4 Todos 
esses deram do que lhes 
sobrava; mas ela, da sua 
pobreza, deu tudo o que 

possuía para viver”.
Lc 21

Vocês têm plantado muito, 
e colhido pouco. Vocês 

comem, mas não se fartam. 
Bebem, mas não se 

satisfazem. Vestem-se, mas 
não se aquecem. Aquele 

que recebe salário, recebe-
o para colocá-lo numa bolsa 

furada".
Ag 1.6



Tragam o dízimo todo ao 
depósito do templo, para que 
haja alimento em minha casa. 

Ponham-me à prova", diz o 
SENHOR dos Exércitos, "e vejam 
se não vou abrir as comportas 

dos céus e derramar sobre 
vocês tantas bênçãos que nem 

terão onde guardá-las. 

Ml 3.10

Impedirei que pragas 
devorem suas 

colheitas, e as videiras 
nos campos não 

perderão o seu fruto", 
diz o SENHOR dos 

Exércitos.
Ml 3.11

"Então todas as nações 
os chamarão felizes, 

porque a terra de 
vocês será

maravilhosa", diz o 
SENHOR dos Exércitos.

Ml 3.12



Lembrem-se: aquele 
que semeia pouco, 

também colherá
pouco, e aquele que 
semeia com fartura, 

também colherá
fartamente.

2 Co 9.6

Cada um dê conforme 
determinou em seu 

coração, não com pesar 
ou por obrigação, pois 
Deus ama a quem dá

com alegria.

2 Co 9.7

E Deus é poderoso para 
fazer que lhes seja 

acrescentada toda a graça, 
para que em todas as 

coisas, em todo o tempo, 
tendo tudo o que é
necessário, vocês 

transbordem em toda boa 
obra.

2 Co 9.8



CONCLUSÃO


