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A IMPORTÂNCIA DE UM PROJETO PESSOAL

     Pe. Antonio Ramos do Prado, sdb

A palavra ‘projeto’ tem raiz latina -“PRO-IEC-TUS”- e signifi ca “lançado para 
frente”. Desde que nascemos, somos “lançados para frente”. Não fomos criados 
para “ir para trás” ou fi car estagnados.

Dentro de nós existe uma força que nos impele para o futuro, para frente, 
para o alto, para o sucesso, para a felicidade... para a realização da vida plena 
– santidade!

Cada vez mais percebe-se que as coisas caminham quando têm trajetória defi -
nida. Viver à mercê da sorte não traz a felicidade que tanto nosso coração pede. 
Aventurar-se na vida é ilusão para quem quer atingir grandes metas.

Amir Klink, um famoso navegador de nossa época, que já deu duas voltas pelo 
mundo e remou no Atlântico, da África para a Bahia, comenta: “Aventura é para 
gente inconsequente que não sabe se volta pra casa. Gosto de planejar minucio-
samente minhas viagens” (Revista TAM NAS NUVENS, julho de2010). Ele tem uma 
família e a ama muito! Ele quer saborear bem cada viagem fantástica; mas não vai 
ao mar sem antes planejar tudo! “Porque um dia é preciso parar de sonhar, tirar 
os planos das gavetas e, de algum modo, começar...” Amyr Klink.

A vida é uma viagem que ninguém deixa de fazer; portanto, viajemos bem, 
planejando cada momento possível! Caso contrário, podemos não chegar ao 
destino ou nos perdermos ou não aproveitarmos bem do trajeto que Deus nos 
convida a realizar. 

Todos nós somos “organizados”

Naturalmente o ser humano passa a vida se organizando. E nesta dinâmica de 
vida vamos experimentando uma mistura de vitórias, fracassos e mudanças. Se 
não nos organizarmos, por meio de opções e renúncias que fi zermos, a gente terá 
que suportar pelo resto da vida o gosto amargo das consequências desastrosas 
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de nossos descuidos, ingenuidades, imprudências e erros. Ao contrário, quando 
planejamos realizar alguma coisa, mesmo que aconteçam imprevistos e difi culda-
des, ao fi nal nos alegramos, porque conseguimos vencer os obstáculos.

Observando a humanidade e a história

Se não nos organizarmos, por meio de opções e renúncias que fizermos, 
a gente terá que suportar pelo resto da vida o gosto amargo das conse-
quências desastrosas de nossos descuidos, ingenuidades, imprudências e 
erros. Ao contrário, quando planejamos realizar alguma coisa, mesmo que 
aconteçam imprevistos e dificuldades, ao final nos alegramos, porque con-
seguimos vencer os obstáculos.

Aponte duas personalidades bíblicas que foram felizes na missão 
que assumiram.

O sucesso da vida não vem do acaso – Ah, ele é feliz porque teve sorte! 
Quantos usam desta desculpa! A felicidade está em nossas mãos: Deus faz 
a sua parte para o nosso sucesso; e conta com nossas adequadas opções 
e organizações.

É só observar um pouco para se chegar à conclusão de que uma pessoa que 
vive a partir de um projeto pessoal, tem muito mais chance de vencer e de ajudar 
os outros a vencerem! O projeto de vida é referência segura para quem quer ca-
minhar com segurança e fi rmeza.

Quem tem um projeto de vida poderá aproveitar melhor das ocasiões, 
pois será mais capacitado para discernir o que convém ou não. O projeto de 
vida nos traz satisfação na medida em que, mesmo sem ter atingido todo o 
objetivo, nos possibilita a alegria das pequenas conquistas, muito presentes 
em nosso cotidiano.
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O projeto de Deus

Deus tem um projeto para seu povo Deus tem um projeto para seu que faze-
mos parte deste povo. Ele está sempre nos convidando e orientando na organiza-
ção pessoal em vista do bem que vem como consequência de uma vida assumida 
com seriedade.

E mais: o objetivo de Deus é fazer com que sua criação se desenvolva o máxi-
mo possível; que seus fi lhos sejam perfeitos ‘como o Pai é perfeito’ (cf. Mt 5, 48). 
E para que a gente não tivesse dúvidas de que isto é possível ele nos enviou seu 
Filho único – Jesus Cristo – Deus feito gente para que em nossas veias corresse o 
sangue divino.

E o meu projeto de vida?

O mais importante não é conseguir montar um projeto de vida perfeito, com-
pleto, minuciosamente elaborado, mas é construir algo concreto, rezado e pen-
sado que nos possibilite gradativamente desenvolver todo nosso potencial e che-
gar àquelas metas que realmente valem a pena. A questão principal é querer se 
organizar, desenhando o trajeto a ser percorrido.


