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DE EXERCÍCIOS



Este material foi preparado com o desejo 
de aprofundar suas reflexões a partir 
da matéria de capa da edição 250 de 
Vida Simples. Tome alguns minutos para 
responder a essas perguntas. Hoje, o 
convite é refletir sobre nosso caminhar 
pela vida, desfrutando de cada fase em sua 
potencialidade. Responda no seu tempo 
e lembre-se: não há certo, nem errado, 
nossos conteúdos apenas despertam 
outros olhares ainda não visitados. 
Acreditamos que cada um de nós pode dar 
um significado singular para aquilo que 
vivemos.

Desfrute dessa jornada!

Equipe Vida Simples

Viva melhor
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1.  “Uma vida bem vivida é como uma casa que, de tempos em tempos, abre suas janelas 
para os ventos circularem, arejando móveis, cortinas e estados de espírito”,  
Vida Simples, 250, p. 24.

Pare e pense: o que é viver bem para você?  
Escreva tudo que vier na sua cabeça, sem filtro.

Caderno de Exercícios

Olhe para o que escreveu e avalie: neste momento, você está vivendo bem? 
Também vamos fazer essa pesquisa no Telegram, logo, se quiser participar,  
clique aqui e responda por lá.

  Sim          Não
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2. Pare e pense novamente: o que seria viver melhor para você?  
Escreva tudo que vier na sua cabeça, sem filtro.

Caderno de Exercícios

Olhe para o que escreveu e avalie: neste momento, há algo que possa começar 
a fazer? Eleja uma coisa para compor suas resoluções de 2023. E, se quiser, 
compartilhe no Clube de Leitura que acontecerá no dia 22/12 (quinta) às 20h. 
Inscreva-se!

© Copyright - Vida Simples  Pag. 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnY7piPaI2D5AY1oqmaR5qAf-iul3WtBCkwAg_Y1mxda60EQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnY7piPaI2D5AY1oqmaR5qAf-iul3WtBCkwAg_Y1mxda60EQ/viewform


3.  “Envelhecer não é para fracotes. Mas vamos precisar de muita humildade, porque 
tem um colosso de coisas para aprender todos os dias”, Adília Belotti em Vida Simples, 
250, p. 18.

Independentemente da faixa etária, liste 3 coisas que aprendeu ao longo de sua 
vida.

Agora, liste 3 desafios que você ainda está enfrentando.

Caderno de Exercícios
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4. “Quando for mais velho, eu poderei fazer isso. Quando era mais novo, eu podia fazer isso”. 

Independentemente da faixa etária, liste 3 coisas que você acha que não pode fazer 
pela idade.

E, se quiser, compartilhe neste formulário. Os nossos jornalistas farão um texto a partir 
das respostas coletadas e publicarão no portal da Vida Simples. Queremos inspirá-los e 
mostrar que a idade não precisa limitar nossos sonhos 

Caderno de Exercícios
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Lembretes para lhe ajudar a viver melhor:

Caderno de Exercícios

Viva o luto. Às vezes, é 
desafiante lidar com as 
perdas trazidas pelo próprio 
envelhecimento. Passe por 
essa experiência do seu jeito, 
mas nunca abandone a si 
mesmo antes da hora.

Faça atividade física 
regularmente, cultive bons 
hábitos alimentares e 
relacionamentos. Aprenda algo 
novo, tenha um hobby e faça o 
bem: para si e para o coletivo.

Perderemos muitas coisas pelo 
caminho. Aceite, recomece e 
alimente seu apetite pela vida. 
E, se estiver muito difícil, 
não deixe de procurar ajuda.

Cada um é como é. Aceite o 
que aconteceu (como 
aconteceu), eliminando a 
vítima e buscando aprender 
com a situação. Perdoe, 
inclusive você mesmo.
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Aproveite para fazer a sua inscrição em nosso Clube 
de Leitura, um espaço exclusivo para assinantes Vida 
Simples pensado para aprofundar suas reflexões 
sobre a temática da capa, e conduzido por Eugenio 
Mussak, nosso colunista há 20 anos.

CLIQUE AQUI  para se inscrever e convidar um 
amigo. O Clube de Leitura é virtual e acontecerá 
no dia 22/12 (quinta-feira) às 20h. O link da sala do 
Zoom será enviado por e-mail apenas para quem 
se inscrever no formulário, além dos 10 primeiros 
amigos. Esperamos você lá!

Com afeto,

Equipe Vida Simples

Foi muito bom te acompanhar 
nessas reflexões
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/vidasimplesconteudo

CLIQUE AQUI e junte-se ao nosso canal do Telegram

/vidasimples

/vida-simples

/vidasimples

/vidasimples

/vidasimples

www.vidasimples.co

/vidasimplesconteudo

/Vida Simples

http://www.vidasimples.co
https://instagram.com/vidasimples
https://www.facebook.com/vidasimples
https://www.tiktok.com/@vidasimplesconteudo
https://www.linkedin.com/company/vida-simples
http://twitter.com.br/vidasimples
https://br.pinterest.com/vidasimples/
https://www.youtube.com/vidasimplesconteudo
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