
 

 

PASSOS PARA A VISÃO PESSOAL 
(Como escrever sua visão pessoal) 

 
 
PASSO 1: ELIMINAR DISTRAÇÕES 
 
 
PASSO 2: ENCONTRE SEU VERDADEIRO EU 
• Quem sou eu? 
• Quem sou eu em relação a Deus? 
• Como eu fui criado? (leia Gênesis 1: 26-28) 
• Por que estou aqui? 
 
Escreva sua declaração de propósito pessoal:  
Pergunte a si mesmo: qual é a razão para a minha existência como um ser 
humano? 
 
 
PASSO 3: ENCONTRE SUA VERDADEIRA VISÃO 
Pergunte a si mesmo o seguinte: 
• O que eu quero fazer com minha vida? O que estou inspirado a fazer? 
• O que eu quero fazer mais do que qualquer outra coisa, mesmo se eu 

nunca foi pago por isso? 
• O que eu amo fazer que até me esqueço de comer ou dormir? 
 
Atividades:  
a) Escreva seu próprio legado. 
• O que você gostaria que as pessoas lembrassem sobre você? 
• Você gostaria de ser conhecido de que maneira? 
• Família: Que tipo de marido ou filho você quer ser lembrado? 
• Sociedade: Que tipo de impacto você gostaria de deixar em sua 

comunidade? 
• Mundo: De que maneira você gostaria que o mundo seja diferente porque 

você esteve aqui? 
 
b) Escreva sua declaração de missão pessoal: 
Sua declaração de missão é uma declaração geral do que você quer ter 
realizado quando sua vida acabou. 
 
c) Resumir sua visão para a sua vida em apenas uma frase: 



 

 

Esta é uma declaração específica do que você quer fazer na vida. Deve ser o 
que motiva você e mantém você indo em direção ao seu sonho. 
 
 
PASSO 4: DESCUBRA SUA VERDADEIRA MOTIVAÇÃO 
Pergunte a si mesmo o seguinte: 
• Como a minha visão ajuda os outros? 
• Qual é a motivação para a minha visão? 
• Por que eu quero fazer o que eu quero fazer? 
• Posso realizar minha visão e ainda ter integridade? 
 
 
PASSO 5: IDENTIFICAR SEUS PRINCÍPIOS E VALORES 
Escreva seus princípios de vida: 
 
Os Dez Mandamentos são grandes princípios e um bom ponto de partida 
para o desenvolvimento de seus próprios princípios. 
 
 
PASSO 6: ESCOLHA SUAS METAS E OBJETIVOS 
Escreva sua metas e seus objetivos: 
 
 
PASSO 7: IDENTIFICAR SEUS RECURSOS 
 
• Identifique suas necessidades humanas. 
• Identifique suas necessidades financeiras. 
• Anote suas forças. 
• Anote suas fraquezas. 
 
 
PASSO 8: COMPROMETA-SE COM SUA VISÃO 
 
• Consagre-se a Deus. 
• Consagre a sua visão a Deus. 
• Comprometa-se a sua visão. 
 
"Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-
sucedidos." Provérbios 16:3 


