


INTRODUÇÃO 



Devia ter amado mais  
Ter chorado mais  

Ter visto o sol nascer  
Devia ter arriscado mais  

E até errado mais  
Ter feito o que eu queria fazer 

 
Queria ter aceitado  

As pessoas como elas são  
Cada um sabe a alegria  

E a dor que traz no coração 



O acaso vai me proteger  
Enquanto eu andar distraído  

O acaso vai me proteger  
Enquanto eu andar 

 



Princípio 1  
 Projetados para honrar 

a Deus 



todo o que é 
chamado pelo meu 
nome, a quem criei 

para a minha glória, a 
quem formei e fiz. 

Is 43.7 



para o louvor da sua 
gloriosa graça, a qual 

nos deu gratuitamente 
no Amado. 

Ef 1.6 



Todos estes ainda viveram pela fé, 
e morreram sem receber o que 
tinha sido prometido; viram-nas 

de longe e de longe as saudaram, 
reconhecendo que eram 

estrangeiros e peregrinos na 
terra. 

Hb 11.13 



Os que assim falam 
mostram que estão 

buscando uma 
pátria.  

Hb 11.14 



Se estivessem 
pensando naquela de 
onde saíram, teriam 

oportunidade de 
voltar.  

Hb 11.15 



 
Em vez disso, esperavam eles 
uma pátria melhor, isto é, a 

pátria celestial. Por essa razão 
Deus não se envergonha de 
ser chamado o Deus deles, 

pois preparou-lhes uma 
cidade.  

Hb 11.16 



Pela fé Moisés, já 
adulto, recusou ser 

chamado filho da filha 
do faraó,  

Hb 11.24 



preferindo ser 
maltratado com o povo 
de Deus a desfrutar os 

prazeres do pecado 
durante algum tempo.  

Hb 11.25 



 
Por amor de Cristo, 

considerou a desonra 
riqueza maior do que 
os tesouros do Egito, 

porque contemplava a 
sua recompensa.  

Hb 11.26 



 
Pela fé saiu do Egito, 

não temendo a ira 
do rei, e perseverou, 

porque via aquele 
que é invisível. 

Hb 11.27 



Princípio 2 
 Honra-se a Deus quando 

se vive Sua vontade 



Como é feliz...  
Ao contrário, sua 

satisfação está na lei 
do Senhor, e nessa lei 

medita dia e noite. 

Sl 1 



É como árvore plantada 
à beira de águas 

correntes: Dá fruto no 
tempo certo e suas 

folhas não murcham. 
Tudo o que ele faz 

prospera! 
Sl 1.3 



Princípio 3 
 Alcança-se outros quando 

se vive Sua vontade 



Vocês são o sal da terra. 
Mas se o sal perder o seu 
sabor, como restaurá-lo? 
Não servirá para nada, 
exceto para ser jogado 

fora e pisado pelos 
homens.  

Mt 5.13 



Vocês são a luz do 
mundo. Não se pode 

esconder uma 
cidade construída 
sobre um monte.  

Mt 5.14 



 
Vivam entre os pagãos de 

maneira exemplar para que, 
naquilo em que eles os acusam 
de praticarem o mal, observem 

as boas obras que vocês 
praticam e glorifiquem a Deus 

no dia da sua intervenção.  

1Pe 2.12 



Conclusão 
 Desfrutando do Senhor e 

inspirando outros 


