
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACREDITAR E AGIR 

 

O cenário é de mudanças e informações complexas, rápidas e inevitáveis, 

onde a competição é constante. A livre iniciativa e o empreendedorismo 

fazem à diferença na vida das pessoas que têm sonhos e desejam 

conquistá-los. 

Todo início é árduo e difícil, mas também é o momento em que o nível de 

entusiasmo é altíssimo. É preciso aproveitar este momento e dar o máximo 

para alavancar a sua vida e o seu negócio. 

É o momento de aprender a aprender, de colocar as 

suas forças em seu projeto e, acima de tudo, acreditar e 

agir. 

O momento é agora. É hora de fazer o que precisa ser feito. O futuro é 

criado pelas decisões tomadas e ações implementadas hoje. É preciso 



 

plantar e cultivar para colher. 

Imagine você passar a sua vida toda e no final descobrir que nada fez e 

pior, que nada mais poderá fazer por falta de tempo. 

“Uma das mais tristes experiências que pode sobrevir a um ser 

humano é ele dar-se conta, de cabelos grisalhos e próximo do 

fim de uma carreira improdutiva, do fato de que, através dos 

anos, esteve utilizando apenas uma pequena parte de si 

próprio.” (V. M. Burrows) 

Já Rudolf Steiner disse:  

“A vida nos pede uma tarefa especial, a conquista, realizada 

todos os dias, até o último instante de nossa vida”.  

E se você está lendo este texto é porque você é especial e deseja 

transformar a sua vida. 

Não importa onde você está agora. O que importa é o 

que você quer fazer a partir de agora. 

Aproveita esse momento, comece agora, comece com o pé direito, faça 

diferente, acredite em você, observe e aplique os pontos elencados abaixo: 

 

 



 

TENHA A VONTADE 

 

Vontade é (1) a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ser ou não 

praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão; (2) 

sentimento que incita alguém a atingir o fim que essa faculdade propõe; (3) 

capacidade de escolha, de decisão, desejo.  

É preciso ter o desejo de ser bem-sucedido, de ir em frente até atingir os 

objetivos. Faça, faça, faça e depois, faça tudo novamente. 

Ter a vontade é a primeira coisa que o vencedor precisa 

para conquistar seus sonhos. 

 

 

 

 



 

ACREDITE 

 

Pare de andar procurando nos outros a força que está dentro de você. Não 
tenha medo de acreditar em você. Lembre-se: você é capaz de fazer tudo o que 
quiser, basta se dispor e tentar. Você pode ser o que quiser. Pare de achar que 
não pode e mude o seu mundo. Você só aprenderá quando se mexer e fazer! 

Quando acreditamos que podemos realizar algo, surge o modo de como realizá-
lo. Dê o primeiro passo e a ponte aparecerá. Acredite em você, na sua família, 
na sua empresa, na sua equipe, nos seus clientes e no seu país. Além disso, crer 
fará com que você tenha mais força para lutar por seus objetivos. 

PLANEJE 

 



 

O planejamento ajudará a percorrer a distância para atingir seus objetivos. 

Peter Drucker dizia 

"O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às 

implicações futuras de decisões presentes". 

O planejamento lhe mostrará onde você está, o ajudará a manter o foco, 

auxiliará na revisão de alguns pontos e permitirá que você conquiste sua meta. 

Isso significa que o planejamento é a sua bússola para o sucesso. 

MONITORE 

 

Passo importante é acompanhar o desenvolvimento de sua empresa, acompanhar 

o mercado fornecedor, concorrentes, clientes, pesquisar, corrigir falhas, rever 

objetivos, oferecer treinamento aos colaboradores e manter o entusiasmo e o 

foco. 

 



 

TENHA FÉ ABSOLUTA 

 

Fé é a certeza de que vamos receber o que esperamos e a prova de que 

existem coisas que não vemos. Uma passagem bíblica diz que “a fé pode 

mover montanhas.” 

Napoleon Hill disse que 

“A fé pode realizar o que nem todo o dinheiro do mundo pode 

conquistar.” 

Acredite sempre e acredite piamente que o objetivo está próximo e ao 

alcance de suas mãos. 

Você pode. Acredite e aja. O resultado final será o sucesso. 

 

 

 



 

SEM MAIS DESCULPAS 

 

A maioria das pessoas aguardam o momento ideal para começar um 

projeto ou um negócio.  

Não espere: o momento nunca será o momento certo. Comece 

onde você está agora e trabalhe com as ferramentas que você 

tem em seu poder agora. As melhores opções e ferramentas 

surgirão ao longo do caminho. Napoleon Hill 

O momento certo não existe. Sabe aquele seu projeto pessoal, escrever o 

seu primeiro livro, gravar seu primeiro podcast? Então, pare de esperar 

pelo momento certo. Comece agora. Acabe com as desculpas. Dê o 

primeiro passo que o caminho aparecerá. 

A única coisa que está entre você e seus objetivos é a desculpa 

idiota que você continua usando para justificar por que você 

não consegue alcançá-los. Jordan Belfort 

 

 



 

PARE DE ESPERAR PELO MOMENTO CERTO 

 

- Ah, mas estou cansado! 

- Não tenho tempo! 

- Não tenho essa capacidade! 

- Não estou pronto para isso! 

- Tenho medo! 

- Não tenho talento! 

- E se eu falhar? 

Para! Não há justificativa para a inércia. Sem mais 
desculpas. Movimente-se. 

Se esperar ter experiência, sem começar não terá. Se esperar o dinheiro, o 
tempo e os recursos, esse dia não vai chegar. Saia desse ciclo vicioso e comece 
agora a fazer o que precisa ser feito. Somente assim você conseguirá alcançar o 
seu objetivo. 

Muitas pessoas passam a vida inteira sem se mexer, sem se levantar, sem se 
impor. Mas é gratificante e emocionante ver as conquistas de quem ousou sair da 
caixa e mudarem as suas vidas. 

Se continuar fazendo o que sempre fez, sempre obterá os mesmo resultados. 



 

Saia da zona de conforto, atravesse a tempestade e vá usufruir das coisas boas 
da vida. Não importa quem você ou onde você está. O que realmente conta é 
onde você quer chegar. 

Então, comece agora, parta de onde você está, use os recursos que você tem, 
faça o que você pode fazer e chegue onde quer chegar. 

O TEMPO NÃO PARA 

  

“Se você não perguntar, eu sei o que é; se quiser que eu explique, eu já não 
sei mais” Santo Agostinho 

Para os gregos existem duas formas para definir o tempo: Chronos e Kairós. 

Chronos é o tempo sequencial e cronológico, é a forma racional do tempo que 
mede as horas, dias, anos. 

Kairós é a forma qualitativa do tempo, é um tempo indeterminado, é tempo dos 
nossos momentos inesquecíveis, é o tempo de qualidade. 

A maioria das pessoas vive em função de um passado. Outras vivem em função 
de um futuro. Vivem se apegando as coisas ou desejando outras que melhorem 
suas vidas. 

O tempo é o presente. O tempo pede que você viva o hoje. O tempo pede que 
você valorize sua família. O tempo pede que você realize algo de valor. O 
tempo pede que você faça a diferença nesse mundo. O tempo pede que você 
seja solidário. O tempo pede que você ensine e oriente. O tempo pede que você 
seja feliz. O tempo pede que seja o ombro amigo de alguém. O tempo pede 
que você viva uma vida humana. Que você sinta. Que você seja tolerante. Que 



 

você compartilhe. Que você se emocione. Que você envelheça e aceite que isso é 
natural. Que você seja eterno enquanto finito. Seja intenso. Seja realizador. Seja 
um exemplo. Seja vida! 

ARRISQUE 

 

Saia da zona de conforto. Há momentos em que devemos desapegar, excluir 
pessoas, esquecer de eventos dolorosos, desapegar do que machuca e faz mal. 

Há momentos em que devemos decidir esperar sempre pelo melhor, preparar-se 
para o pior e aceitar o que vier. 

Ousar arriscar e seguir em frente! 

FAÇA O QUE TEM DE SER FEITO 

 



 

Qual é o segredo do sucesso? Como conquistá-lo? Por que algumas pessoas 
fazem mais sucesso do que outras? Essas perguntas martelam a cabeça de muitas 
pessoas. 

Existe uma receita, uma fórmula mágica para alcançar o 
sucesso? Se você pensou que sim, se enganou. Não 

existe. 

Na verdade, existe um conjunto de atitudes que fazem a diferença. As pessoas 
de sucesso buscam aprender, sentir, pensar e agir de modo mais produtivo e 
mais humano. Sabem o que precisa ser feito e agem. 

Essas pessoas de sucesso são empreendedoras, buscam oportunidades, são 
comprometidas e persistentes, correm riscos calculados, buscam a qualidade, 
planejam sua vida, tem uma rede de relacionamentos (network), buscam 
informações e tem autoconfiança. 

Acrescente a isso uma ideia que valha a pena, um sonho. Isso mesmo, o que move 
as pessoas de sucesso é o sonho. Definir o sonho e buscar informações da 
profissão, desenvolver-se, aperfeiçoar-se, é o que faz a diferença. 

Compreendendo isso, é preciso ter garra, para enfrentar sacrifícios e obstáculos, 
determinação, para manter o foco e coragem, para mudar e enfrentar esse 
desafio. 

E, por fim, será preciso disciplina, para fazer o que 
precisa ser feito e consistência, para fazer o que precisa 

ser feito todos os dias. 

Na verdade, é uma luta contra os maus hábitos, contra os sacrifícios e contra os 
obstáculos. Essa missão exige um sonho, um grande sonho e ação. Lute por ele, 
faça a diferença e torne-se grande. 

Faça o que tem de ser feito! 

 

 



 

A VIDA É FEITA DE ESCOLHAS 

 

ESCOLHAS 

 

Todos os dias temos de escolher várias vezes. Todos os dias somos 
obrigados a tomar, em média, de 400 a 1.000 pequenas decisões. 

A tomada de decisão é o que move o ser humano. Cada escolha é uma 
renúncia. Você escolhe um caminho e abandona o outro. 

Às vezes você escolhe sozinho. Em outras, recebe conselhos de alguém, mas 
no final a decisão é somente sua. 

São suas escolhas que definem o seu caminho. Portanto, busque 
embasamento para tomar a melhor decisão. 

 

 

 

 



 

SER FELIZ TAMBÉM É UMA ESCOLHA 

 

O cotidiano de cada pessoa é repleto de situações que exigem tomada de 
decisão. Ou você escolhe o lado bom ou o lado ruim e aceita as consequências 
da sua escolha. 

Pensando nessas situações conflitantes e desestimulantes, a melhor opção é ser 
feliz! 

Como se faz isso? Simples, basta aceitar a sua decisão e seguir um pequeno 
roteiro: 

1 – Tenha a convicção de que Deus está no controle de tudo. 
2 – Aceite a mudança sem medo 
3 – Saiba aproveitar as dificuldades 
4 – Afaste de pessoas negativas 
5 – Entenda que você próprio é uma solução 
6 – Ao acordar, fortaleça suas convicções 
7 – Agradeça a Deus todos os dias 

A nossa visão da vida determinará o nosso sucesso ou fracasso. 

Acredite, determine, persista e vença. 

 

 



 

ALEGRIA 

 

Alegria é um estado de viva satisfação, regozijo, júbilo, prazer. Que todos então 
sejam alegres. 

A vida não é perfeita, sorria com alegria. As dificuldades apareceram. Sorria 
com alegria e esperança no coração. 

Que você sempre tenha energia para ser alegre, sonhar e realizar, sempre 
deixar o amor florescer. 

Ame a vida, ame a todos que amam você, ame ser alegre! 

VIVA A VIDA 

 



 

Seja feliz. Não espere nada de ninguém. Saiba lidar com expectativas. A vida é 
bela. Mas é curta.  Otimize seu tempo. Ame. Seja amado. Seja feliz. Sorria. 
Chore. Abrace. Ouça mais. Fale menos. Antes de postar, pense. Antes de gastar, 
ganhe. Antes de desistir, tente mais uma vez. Perdoe. Ore. Viva a sua vida como 
se todo dia fosse o seu último! 

 

SIGA EM FRENTE 

 

 

Raul Seixas, pai do Rock brasileiro, na sua música “Tente outra vez”, já nos dava 
uma lição:  

“E não diga 

Que a vitória está perdida, Se é de batalhas  

Que se vive a vida 

Han! 

Tente outra vez!” 

Sempre haverá obstáculos a serem transpostos, sacrifícios a serem feitos, planos 
que não deram certo, recomeços. 

Não importa quantas vezes você caia no processo, o que importa são as vezes 



 

que você se levanta e segue. 

Serve para sua vida pessoal e serve para sua vida profissional. Somente 
conseguirá conquistar se seguir adiante. 

Nunca, jamais, desistir deve fazer parte da sua caminhada, siga em frente! 

 

TUDO PASSARÁ 

 

Quando achamos que a vida perdeu o sentido, precisamos encontrar algo que 
nos traga de volta a vontade de viver. 

Precisamos encontrar a força para mudar. 

Reconstrua sua auto-estima e seu auto-respeito. 

Encontre coragem para tomar decisões. 

Enfrente o medo e ouse ser feliz. 

Redescubra a paixão pela vida. 

Deixe o passado para trás e dê o passo à frente. 

Que tal dar o primeiro passo agora? 

 



 

TODO DIA O DIA TODO 

 

Talvez a maior descoberta dos meus últimos tempos 

Tenha sido de que todo dia é dia de se permitir 

De experimentar novas sensações, aprimorar a percepção e ousar. 

Ver que o céu é sempre azul, 

Constatar que o sol realmente nasce para todos,  
Descobrir que a lua está sempre bela e formosa, 

Saber que a beleza está em nossos olhos. 

Todo dia acreditar que o amor existe, então, 
Acreditemos... 
O dia todo acreditar. 
 
Todo dia compreender que não estamos sós, então, 
Daremos à mão... 
O dia todo unir. 
 
Todo dia aceitar que há coisas que não podem ser mudadas, então, 
Transformemo-as... 
O dia todo transformar. 
 
Todo dia crer que o impossível é o não tentado, então, 
Tentemos... 
O dia todo tentar. 



 

 
Todo dia entender que muito depende de nós, então, 
Tenhamos ousadia... 
O dia todo ousar. 
 
E assim, ousar, unir, transformar, tentar e acreditar, que o sol é para todos, todos 
que buscarem fazer diferente, fazer o que for preciso todo dia o dia todo.  
 
Todo dia regar o sonho o dia todo. 
Todo dia ter disciplina e consistência o dia todo. 
Todo dia fazer mais, fazer melhor o dia todo. 
Todo dia o dia todo! 
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