


O QUE GUIA A SUA VIDA?

Essa é uma pergunta que merece alguns minutos de reflexão sincera.

Talvez descrubra que hoje o que guia a sua vida seja um problema, um 
prazo de entrega, uma carreira, ou até uma exigência imposta por 
outros. 

Em outras palavras, pra quem ou o que você tem entregado as rédeas 
da sua vida?



OS CINCO GUIAS FALSOS

A CULPA

No seu livro “Vida com Propósito”, Rick Warren, define cinco guias falsos:

O RANCOR E A RAIVA

O MEDO

O MATERIALISMO

A NECESSIDADE DE APROVAÇÃO



GUIADO PELA CULPA
É passar a vida fugindo do remorso e escondendo sua vergonha.
É viver manipulado por lembranças, permitindo que o passado controle o futuro.

Resultado: Sabotam seu próprio sucesso.



GUIADO PELO RANCOR E PELA RAIVA
É viver apegado a mágoas, sem jamais superá-las.
Ao invés de perdoar, revive a dor contínuamente em sua mente.

Resultado: Prejudica a confiança em outros relacionamentos, tornando-o em
alguém fechado ou explosivo.



GUIADO PELO MEDO
O medo é geralmente causado por experiências traumáticas vivenciadas no
passado. Acaba se tornando um cárcere e criando uma averssão exgerada a
mudanças e ao deconhecido.

Resultado: Perdem oportunidades por terem medo de correr riscos.



GUIADO PELO MATERIALISMO
Quando o desejo por adquirir se torna o único objetivo na vida. Essa obsessão é
resultado de três pensamentos falsos:

• Ter mais me tornará mais feliz;
• Ter mais me tornará mais importante;
• Ter mais me tornará mais protegido.

Resultado: Viver baseado na ilusão em torno do “ter mais” que nunca trará um
senso verdadeiro de propósito.



GUIADO PEL A NECESSIDADE DE 
APROVAÇÃO

Quando se permite que a expectativa que os outros (pais, cônjuge, filhos, chefe,
amigos, etc) tem de você controle sua vida.

Resultado: Aquele que quer viver uma vida querendo agradar a todo mundo,
invariávelmente fracassará e nunca se sentirá suficiente.



OS 5 BENEFÍCIOS DE TER UM PROPÓSITO

DÁ SENTIDO A VIDA

Segundo Rick Warren, ter um propóstio:

SIMPLICA DECISÕES E
ESCOLHAS

DIRECIONA SUA VIDA

PRODUZ ENTUSIASMO

O PREPARA PARA A ETERNIDADE


