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O Kit de Esperança é uma ferramenta que ajuda a desenvolver esperança, a partir de suas pró-
prias capacidades, vivências positivas e redes de apoio. A esperança promove a saúde mental e nos 
protege de agravos, especialmente em momentos críticos (1,2).

Como utilizar o Kit de Esperança?

1) Refletindo sobre a esperança: Para começar, reflita sobre o significado de esperança para

você e aquilo que você lembra ao ouvir esta palavra.

Para desenvolver a esperança te damos mais algumas dicas. Inclua e pratique com atenção

algumas atividades em sua rotina diária, como:

- Manter bons relacionamentos e contato com pessoas que lhe tragam bem-estar;

- Evitar excesso de preocupação;

- Cultivar pensamentos positivos;

- Realizar práticas que fortaleçam sua espiritualidade;

- Estabelecer objetivos concretos e atingíveis e lembrar de revê-los com frequência;

- Evitar tratar problemas e crises como situações intoleráveis e definitivas;

- Aprender com as perdas e fracassos formas de seguir em frente;

- Reconhecer cada pequeno sucesso;

- Cultivar o bom humor em sua rotina;

- Valorizar-se e confiar em você.

2) Itens para compor seu kit: Após refletir, pense no que lhe traz bem-estar e esperança 
(memórias, vivências, emoções, sons/músicas, pessoas, objetos, crenças, pensamentos) e reúna 
itens que simbolizam o que você pensou (fotos, objetos pessoais, bilhetes, textos, poesias, trechos 
de músicas).

Pequenos exemplos de esperanças para compor seu kit de esperança:

- Objetos e itens que te fazem lembrar de momentos positivos e esperançosos de sua vida: con-
quistas das quais você se orgulha; pessoas que você alegrou ou ajudou; o que gosta em você ou 
na sua vida; fotos de pessoas queridas, lugares e momentos; letras de música marcantes; textos 
e poesias; bilhetes recebidos de pessoas especiais; objetos que considere importantes.
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- Situações difíceis que conseguiu superar e de que maneira você fez isso. Anote em um

papel como foram estes momentos, o que lhe inspirou esperança para enfrentar essas crises. 
Estes momentos fazem parte da sua trajetória e demonstram seu crescimento.

- Anote também na folha contatos telefônicos e/ou de mensagens de pessoas que você pode 
recorrer e buscar quando as coisas não parecem estar boas ou fáceis.

3) Organizando o Kit de Esperança: Com todas as anotações e lembranças em mãos você 
pode organizar e personalizar o seu kit (exemplos: pequena caixinha ou saquinho, arquivos no com-
putador ou celular).

Coloque seu kit em um local de fácil acesso para que ele seja um lembrete no seu dia a dia e 
esteja acessível em momentos de crise ou desânimo. Tenha por perto essas lembranças, memórias 
e práticas que promovam a esperança!

Atenção: O seu Kit de Esperança pode e deve ser renovado periodicamente com novas vivên-
cias positivas.

Já montou o seu Kit? Tire um momento para se olhar e construa o seu!
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