
Multiplicidade de Caminhos:  

Reflexões sobre a Escolha 



“Você faz suas escolhas e 

suas escolhas fazem você..” 
 

              Steve Beckman 
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“Somos o que fazemos , 

mas somos principalmente 

o que fazemos para mudar o 

que somos. 
 

              Steve Beckman 



E X E R C Í C I O 

1. Façam um círculo 
 

2. Dividam o círculo em 

duas partes 
 

3. Escrevam o nome de 

uma flor em cada 

parte do círculo 



“Só é permanente aquilo 

que muda! Se você 

continua fazendo o que 

sempre fez, não pode 

querer obter resultado 

diferente.” 
 

    





“A melhor maneira de nos 

preparmos para o futuro é 

concentrar toda nossa 

imaginação e entusiasmo na 

execução perfeita do 

trabalho de hoje.” 
 

              Dale Carnegie 

O passado é história, o futuro um mistério, e o hoje é uma dádiva. Por isso é chamado de “presente”. – Provérbio Chinês 
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“Não devemos nos 

comparar com os outros, 

mas com o melhor que 

podemos ser.” 
 

            Willian Shakespeare 



“Sorte não existe! Sorte 

é quando a preparação 

encontra a 

oportunidade.” 
 

         



“Mais inteligente é 

aquele que sabe que 

não sabe.” 
                       Sócrates (Filósofo) 

 
 

         “Na verdade só sabemos 

quão pouco sabemos – 

com o saber cresce a 

dúvida.” 
                     Goethe (1826) 



“A leitura é para o 

intelecto, o que o 

exercício é para o 

corpo.” 
 

                     Joseph Addison 



“As palavras pertencem 

metade a quem fala, 

metade a quem ouve.” 
 

       Montaigne (1592) 
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“Nada na vida se perde. Quando 

erramos adquirimos aprendizado, 

quando corrigimos um erro, 

adquirimos conhecimento, e, 

quando ajudamos alguém a 

corrigir um erro, demonstramos 

ter adquirido sabedoria.” 

 
Rafael Silveira 

 

    



“Uma vida sem obstáculos e 

fracassos seria o mesmo que 

uma vida sem luta. Só quem não 

luta não perde. Mas a perda pela 

fuga dos desafios é a pior de 

todas. É preciso descobrir os 

obstáculos e fracassos como 

caminho de amadurecimento e 

auto-superação.” 
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“Ou não comece ou, 

tendo começado, não 

desista.” 
 

        Provérbio Chinês 



“Para tudo há um 

tempo, para cada coisa 

há um momento 

debaixo dos céus ...” 
 

               Eclesiastes 3, 1 

Passenger - Let Her Go (Official Video) - Legendado PT-BR.mpeg


C O N C L U I N D O … 



Três palavras que devem 

ser ditas sempre: 

 

- Pedir Licença 

- Obrigado 

- Desculpe 
 

    Papa Francisco 

 



Características de Valor: 

 

- Humildade 

- Simplicidade 

- Honestidade 

- Ética 

- Bom Senso   

 



“Leva-se anos para 

construir confiança e 

apenas segundo para 

destruí-la.” 
 

        Willian Shakespeare 



Fundamentos  

da Vida: 

 

- Deus 
 

- Família 

 
 

     

 



Numa vila da Grécia vivia um sábio, famoso 

por saber sempre a resposta para todas as 

perguntas que fossem feitas a ele. Um dia, 

um jovem adolescente, conversando com um 

amigo disse: “Eu acho que sei como enganar 

o sábio. Vou pegar um passarinho e o levarei 

dentro da minha mão até o sábio. Então 

perguntarei a ele se o passarinho está vivo 

ou morto. Se ele responder que está vivo 

espremo o passarinho, mato-o e deixo-o cair 

no chão. Se ele responder que está morto, eu 

abro a mão e deixo o passarinho voar”. 

Assim o jovem chegou perto do sábio e 

perguntou: “Sábio, o passarinho em minha 

mão está vivo ou morto?” O sábio olhou bem 

para o jovem e disse: “Meu filho, a resposta 

está em suas mãos!” 

Elvis Presley Live - My Way.mpeg

