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1. Preparação: busque um lugar em que possa estar só e em silêncio. En-
contre uma posição confortável. Respire profundamente, várias vezes. Acal-
me-se. Peça luz e entendimento para tomar decisões e fazer escolhas.

2. Proposta: é chegada a hora de organizar a esperança e dar forma aos 
planos, por meio de decisões que concretizam a vida sonhada.

3. Pontos para refletir:
• Passo 1: Para elaborar seu projeto, considere um período de três a cinco 

anos. Concluídos os três ou cinco anos, será momento de revisar seu proje-
to e elaborar novas decisões para o período vindouro. Considere também 
momentos de avaliação anuais. 

• Passo 2: Escreva no topo de seu projeto de vida o valor central/consig-
na que você refletiu neste módulo. Ele é um horizonte que orienta suas  
decisões.

• Passo 3: Retome o mapa afetivo mental dos dois últimos módulos e iden-
tifique quais ideias, necessidades, desejos, intenções mais apareceram.

• Passo 4: Depois de refletir, preencha o quadro (esse exercício pode preci-
sar ser feito em diferentes tempos. Comece. Pause. Retome. Revise.).

4. Mapa da Vida (desenhar o quadro em seu próprio caderno): 

Dimensões 
da vida

Descobertas 
importantes

Necessidades 
percebidas Prioridades Meios e es-

tratégias

Relações 
[familiares /
amorosas e 
amizades...]

Dimensões a projetar:
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Mapa da vida – fazendo escolhas e organizando planos

Este anexo faz parte do livro “Projeto de Vida para jovens: um itinerário metodológico de esperança” e todos os seus direitos são reservados.

ANEXOANEXO PARA EXERCÍCIO INDIVIDUALPARA EXERCÍCIO INDIVIDUAL

Descobertas importantes: elencar aspectos importantes percebidos: característi-
cas, crenças, memórias, possibilidades...

Necessidades percebidas: elencar as mudanças necessárias percebidas ao longo 
da trajetória dos módulos em cada dimensão.

Prioridades: elencar as decisões a serem tomadas em cada dimensão da vida.

Meios e estratégias: elencar ações e os recursos necessários para implementar as 
decisões no período de três anos.

Autocuidado 
[alimentação,  

saúde,  
tempo livre...]

Profissão e 
formação 
pessoal1

Relação 
com Deus

Atuação  
eclesial, so-
cial, política, 
ambiental...

Outras  
dimensões...

1 Um exemplo: Necessidade: qualificar-me mais para o mundo do trabalho; Prioridades: ingressar na 

universidade no ano que vem; Meios e estratégias: aumentar as horas de estudo diário.


