
Escreva o que você pensa a respeito dessas duas
frases:

“Encontre um trabalho que ama e não terá que
trabalhar nunca”. 

“Trabalho serve só para pagar boleto, chega de
reclamar.”

Algumas pessoas falam sobre Propósito com tanto
OTIMISMO que o discurso se torna irresponsável. O fato
é que nenhum trabalho é "perfeito" e nossa carreira
sempre vai exigir bastante de nós. 

Enquanto isso, outras pessoas falam sobre Propósito
com tanto PESSIMISMO que conseguem desmotivar até
a pessoa mais animada do mundo. Até a ciência já
comprovou que nossa carreira é uma ferramenta de
realização. 
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1.  O CAMINHO DO MEIO



Você dedica boa parte dos seus dias e, por
consequência, da sua vida, à carreira.

Quando alguém te pergunta "o que você faz?",
você responde sobre sua profissão.

É através do seu trabalho que você gera renda e
banca o seu estilo de vida.

Mas perceba que tudo isso foi uma decisão coletiva
humana! Nós humanos estamos aqui na Terra para um
PROPÓSITO além de trabalhar.

Esse é o chamado Propósito Primário. Independente da
sua crença ou religião, a razão de estarmos aqui é
simplesmente SER, evoluir e amar incondicionalmente.
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Para você, qual seria o equilíbrio realista entre esses
dois extremos? Como você considera ser possível
alcançar um "trabalho com propósito"? 

2.  PROPÓSITO PRIMÁRIO

https://www.amazon.com.br/Prop%C3%B3sito-coragem-ser-quem-somos/dp/8543104505/ref=sr_1_1?adgrpid=82675855873&dchild=1&gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxN-tP1635byHeZanNDoPad8CHrL2RV4D1hD-tzU6Zb4pMC0oG-P7JQaAkRWEALw_wcB&hvadid=425982502756&hvdev=c&hvlocphy=1001533&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=879475745217331248&hvtargid=kwd-341507056017&hydadcr=5625_11235136&keywords=proposito+livro&qid=1610485361&shttps://www.amazon.com.br/Prop%C3%B3sito-coragem-ser-quem-somos/dp/8543104505/ref=sr_1_1?adgrpid=82675855873&dchild=1&gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxN-tP1635byHeZanNDoPad8CHrL2RV4D1hD-tzU6Zb4pMC0oG-P7JQaAkRWEALw_wcB&hvadid=425982502756&hvdev=c&hvlocphy=1001533&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=879475745217331248&hvtargid=kwd-341507056017&hydadcr=5625_11235136&keywords=proposito+livro&qid=1610485361&sr=8-1&tag=hydrbrgk-20r=8-1&tag=hydrbrgk-20
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Liste aqui 5 momentos do seu dia a dia que você sente
que seu Propósito Primário está sendo cumprido:
momentos em que você se sente realizada (e isso
AINDA não tem NADA a ver com trabalho). 

1

2

3

4

5

O Propósito Secundário é muito individual, varia de
pessoa para pessoa, e é relacionado ao que fazemos
profissionalmente. 

Vamos lá… Todo trabalho tem um MOTIVO. Por que
aquele trabalho existe? Qual a função daquele trabalho?
Qual a importância daquela profissional? 

3.  PROPÓSITO SECUNDÁRIO
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Para ilustrar, vou te contar uma história…

Três pedreiros estavam trabalhando e uma pessoa que
estava passando se aproximou de cada um deles e
perguntou: o quê você está fazendo?

O primeiro pedreiro respondeu que estava
pegando um tijolo e colocando em cima de outro.

O segundo pedreiro respondeu que estava
construindo a igreja da sua cidade.

O terceiro pedreiro falou: eu estou construindo a
casa de Deus.

Não tem uma resposta certa ou errada, mas é nítido que
cada um dos pedreiros via um sentido diferente no
trabalho que estava realizando.

Vamos começar refletindo sobre seu motivo para
trabalhar. 

Dinheiro? O que você vai fazer com esse dinheiro?
Status? Quais opiniões você valoriza? Desenvolvimento
da sua capacidade? Como você deseja progredir? Etc,
etc, etc… 
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Enfim, nenhum motivo deve ser "melhor" do que outro.
Seja honesta e responda: POR QUE você tem
trabalhado? 

De acordo com minha formação em Neurociência e 5
anos atuando como Coach de Carreira, cheguei no mais
próximo possível de uma fórmula para o Propósito.

4.  A FÓRMULA MÁGICA

CONTRIBUIÇÃO + AUTOCONHECIMENTO

Não importa se você está
resolvendo um problema
de escala global ou de
local, mas você está
resolvendo algum
problema por meio do seu
trabalho. 

Nós não queremos fazer
"qualquer" contribuição,
queremos fazer aquela
contribuição que mais
tem a ver com os nossos
interesses, habilidades e
preferências. 
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Contribuição: Quem você ajuda no seu trabalho? Você
se sente útil? Como você pode contribuir? De quais
outras formas você preferia estar contribuindo,
profissionalmente? 

Autoconhecimento: O que você gosta de aprender,
estudar, conversar, se envolver? Quais são suas
aptidões naturais? No que você se destaca? O que você
prioriza? O que é sucesso para você?
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Cada vez que você pensa "quero encontrar meu
propósito", fortalece duas crenças limitantes:

O Propósito está "escondido", preciso "procurar"
por ele.  

Tipo agulha no palheiro, sabe? Isso faz você acreditar
que, em algum momento, vai receber um sinal, tudo vai
clarear, e pensar "É ISSO!". Sinto te dizer que com 99%
das pessoas não funciona assim… 

O Propósito é a opção "certa", e as outras são
"erradas". 

Essa visão te torna ingrata e imediatista. Existem infinitas
formas de perceber sentido no que faz. Até mesmo um
trabalho "não tão bom" pode ter Propósito, se ele estiver
viabilizando projetos futuros maravilhosos. 

Ao invés de ENCONTRAR, que tal ESCOLHER?

Um verbo muda TUDO! 

5.  ENCONTRAR X ESCOLHER

E AGORA????



Se você cultivar a crença que pode ESCOLHER seu
Propósito, você…

Assume a responsabilidade pela sua carreira. 

Se sente grata pelas experiências que teve. 

Se abre para a chance de uma nova escolha. 

Planeja com racionalidade e intuição.

Tem iniciativa e colhe os primeiros resultados. 

Ajusta o objetivo à medida que caminha. 

Evolui profissionalmente e alcança o sucesso. 

(Re)planeje sua carreira em 4 semanas e comece
a agir em direção ao SEU sucesso! 

 
Inscrições abrem segunda, 26/07, 7:00 da manhã.

Quer garantir uma vaga com todos os bônus?
 

Faça sua PRÉ-INSCRIÇÃO e ainda receba uma
surpresa no seu email!
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https://www.ceciliabarretto.com.br/cursos/plano-de-carreira/pre-inscricao

