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1 Protege-me, ó Deus, pois em ti me 

refugio. 

2 Ao Senhor declaro: "Tu és o meu 

Senhor; não tenho bem nenhum 

além de ti". 

3 Quanto aos fiéis que há na terra, 

eles é que são os notáveis em quem 

está todo o meu prazer. 

 

      Salmos 16 



Futuro 

Presente 

Passado Valores 

Comprometimento 

Propósito 

Senso de Origem 

Senso de Pertencer 

Senso de Direção 



“Eu sou a videira; vocês são os 

ramos. Se alguém permanecer em 

mim e eu nele, esse dará muito 

fruto; pois sem mim vocês não 

podem fazer coisa alguma. 

 

      João 15:5 



“Como o Pai me amou, assim eu os 

amei; permaneçam no meu amor. Se 

vocês obedecerem aos meus 

mandamentos, permanecerão no meu 

amor, assim como tenho obedecido aos 

mandamentos de meu Pai e em seu 

amor permaneço. Tenho dito estas 

palavras para que a minha alegria esteja 

em vocês e a alegria de vocês seja 

completa. 

      João 15:9-11 



O meu mandamento é este: Amem-se uns aos 

outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor 

do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. 

Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu 

ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo 

não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu 

os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi 

de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não 

me escolheram, mas eu os escolhi para irem e 

darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o 

Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. 

Este é o meu mandamento: Amem-se uns aos 

outros. 

      João 15:12-17 



O meu mandamento é este: Amem-se uns aos 

outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor 

do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. 

Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu 

ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo 

não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu 

os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi 

de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não 

me escolheram, mas eu os escolhi para irem e 

darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o 

Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. 

Este é o meu mandamento: Amem-se uns aos 

outros. 

      João 15:12-17 



Valores 



Valores 

Justiça 

Bondade 

Integridade 



Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, 

paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 

mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas 

não há lei. 

Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a 

carne, com as suas paixões e os seus desejos. 

Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo 

Espírito. 

Não sejamos presunçosos, provocando uns aos 

outros e tendo inveja uns dos outros. 

    

      Gálatas 5:22-26 



Comprometimento 



Comprometimento 

Adoração 

Comunhão 
com o 

povo santo 

Comunhão 
com o 

Criador 



O meu mandamento é este: Amem-se uns aos 

outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor 

do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. 

Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu 

ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo 

não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu 

os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi 

de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. 

 

      João 15:12-15 
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Propósito 

Adoração 

Comunhão 
com o 

povo santo 

Comunhão 
com o 

Criador 



Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande 

multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes 

trovões, que bradava: “Aleluia!, pois reina o Senhor, 

o nosso Deus, o Todo-poderoso.  Regozijemo-nos! 

Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória! Pois chegou a 

hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se 

aprontou.  Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, 

brilhante e puro”. O linho fino são os atos justos dos 

santos.  E o anjo me disse: “Escreva: Felizes os 

convidados para o banquete do casamento do 

Cordeiro!” E acrescentou: “Estas são as palavras 

verdadeiras de Deus”. 

     Apocalipse 19:6-9 



Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu 

e a primeira terra tinham passado; e o mar já não 

existia. Vi a Cidade Santa, a nova Jerusalém, que 

descia dos céus, da parte de Deus, preparada como 

uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma 

forte voz que vinha do trono e dizia: “Agora o 

tabernáculo de Deus está com os homens, com os 

quais ele viverá. Eles serão os seus povos; o próprio 

Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele 

enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá 

mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois 

a antiga ordem já passou”. 

     Apocalipse 21:1-4 

 


