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De: 

 

Para: 

 

 

Crescendo hoje:  

Prospere na vida, ria bem alto, seja autêntica, conte 

coisas boas ao próximo, conserve o colorido nas 

bochechas e o brilho nos seus olhos, adorne a sua própria 

pessoa, conserve a sua reputação, sua saúde, sua beleza, 

seus amigos, seu nome e seu vigor moral, físico e 

espiritual. 

Lembre-se que: Palavras formam uma imagem. 

Realizações CONSTRÕEM uma biografia. 

Tenha um excelente dia hoje e sempre! 

Atenciosamente, 

Michelle & Paulo Silveira 
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Apresentação 

A ATITUDE PODE MUDAR SUA VIDA. 

ATITUDE não é apenas um reflexo do nosso estado de 

espírito... Ela é na verdade um reflexo daquilo que nós 

valorizamos.  ATITUDE é mais que dizer “eu posso”; 

ATITUDE é acreditar. Para acreditar é preciso saber 

vislumbrar o que ainda não se vê, pois o que vemos são 

circunstâncias, e para acreditar é preciso fé. A 

ATITUDE é contagiante para quem troca as dúvidas do 

passado por paixões do presente, construindo os 

pilares para o futuro. 

Cada pessoa tem em si uma essência maravilhosa e 

poderosa, que precisa apenas ser descoberta, 

estimulada e valorizada. 

ATRAVÉS DE NOSSAS ATITUDES COMPARTILHAMOS 

NOSSA ESSÊNCIA, que podem “enriquecer” ou 

“empobrecer” este fabuloso Universo. A escolha é sua! 

Invista em você, invista em escolhas e ações sensatas e 

significativas, e terá felicidade e sucesso em sua vida. 

Tenha uma excelente leitura, e que esta obra traga a 

você riqueza e prosperidade sempre. 

Michelle & Paulo Silveira 
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Prefácio 

Em a “ESSÊNCIA DA VIDA COMPARTILHADA EM 

PALAVRAS” existe somente uma tônica, uma única 

preocupação: mostrar somente o lado bom, positivo, 

ingênuo, inocente, puro e simples da vida. O mal, o lado 

negativo da vida, não nos interessa, e sim, formas de 

ficar em paz com serenidade, abundância e 

prosperidade.   

Sabemos que somos uma criação muito especial da 

Natureza. Que somos capazes de tudo e podemos ser 

muito felizes cultivando o lado bom da vida. Podemos 

resolver nossos próprios problemas, ao invés de 

integrar-se neles por que os seres humanos otimistas 

agem e trabalham com todas as forças e sabem que não 

é preciso apagar a luz alheia para fazer com que as suas 

brilhem... 

É importante saber que todos os seres humanos 

nasceram para vencer e não para serem vencidos. 

Nunca houve fracasso para aquele que nunca se 

considerou vencido. 

Importante: Através dos ensinamentos desta coleção 

ATITUDE vocês leitores ganharão domínio próprio, 

riquezas espirituais, morais e materiais, além de 

adquirirem juventude e vigor.  
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A obra lhes ensinará como empregar bem o seu tempo, 

que é o único bem irrecuperável; a disciplinar os 

próprios impulsos, a compreender sem revolta as 

críticas e as reprovações; a evitar conversações inúteis; 

a repetir as lições edificantes tantas vezes quantas se 

fizerem necessárias sem desanimar. 

Ensinará a pensarem sempre assim: Hoje será o 

melhor dia da minha vida. Dará forças para que nunca 

desistam, pois quem se abandona abandonado fica! 

Ensinar-lhes-á que tudo pode começar agora, neste 

exato momento.  

Este livro pretende fazer os fracos tornarem-se fortes e 

os fortes invencíveis. É no perigo e nas situações 

difíceis que se conhecem os heróis e os heróis sabem 

que as dificuldades e as situações difíceis é que dilatam 

nossos poderes, tornando-nos mais fortes e 

conscientes e, quanto mais conscientes, mais nos 

preparamos para atacar e vencer os problemas pela 

raiz. 

Evoluir na capacidade de escolher novos rumos, 

melhores valores, emoções sadias e mais prósperas 

formam ATITUDES CONSTRUTIVAS. 
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Enriqueçam suas vidas com ATITUDES 

CONSTRUTIVAS, compartilhando sempre o seu melhor 

com:  

- Gratidão a DEUS pela criação fabulosa do Universo e 

os ensinamentos diários pelas leis da Natureza. 

- Discernimento para praticar atos de valor, e fazer o 

que é justo e perfeito a si e ao coletivo. 

- Lealdade à família e seus valores essenciais: amor, 

vontade, inteligência e dever. 

- Perseverança na certeza de que somos seres em 

evolução constante e que nascemos para viver neste 

mundo de forma próspera e abundante. 

Tenha um fabuloso dia hoje e sempre na certeza de que 

a ATITUDE é sua maior riqueza. 

Agradecemos por ter investido na sua ESSÊNCIA!  

Michelle & Paulo Silveira 
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A Força do Espírito Feminino 

Autor: Paulo Silveira 

A MULHER nos torna 

homens, porque são elas 

que têm o dom da vida... 

Nossos sonhos se realizam porque uma mulher 

acredita que pode, e, sem pensar no fracasso, 

arrisca tudo ao se entregar a alguém num ato 

de amor... Suas esperanças são sempre 

renovadas quando na sua intensidade amam, 

choram, criam - e mesmo que haja um ato de 

abandono não permitem que os riscos 

envolvidos as impeçam de continuar crescendo 

e evoluindo... 

Os desejos que parecem impossíveis podem 

ser, ainda assim, almejados e se tornarão 

realidade graças a sua fé inabalável, emoções e 

amor incondicional.   
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Sua fé e exemplos constantes nos conduzem e 

ensinam a superar dores, aliviar preocupações 

e tristezas desde os mais remotos tempos, 

onde o homem dominava pela força, a mulher 

crescia e desenvolvia-se pelo perdão, 

compreensão, pelo servir... Em seu supremo 

ato de amor. 

Esse SER maravilhoso chamado Mulher nos 

conduz pelos tempos ruins com um senso 

profundo de segurança, força e com noção de 

que não importa o que venha a acontecer, ela 

está sempre pronta a nos fazer evoluir... E 

sempre tornará os bons tempos ainda mais 

nobres e fabulosos. 

MULHER – Agradeço a minha EVOLUÇÃO a 

você e espero que aprecie esta homenagem 

universal...  
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Homens e mulheres são limitados não por seu lugar de 

nascimento, nem pela cor de sua pele, mas pelo tamanho 

de sua perseverança e altruísmo praticado. 

Paulo Silveira 

Quando nascemos, dão-nos o livro da vida. O número 

de páginas é pré-determinado, mas estas páginas estão 

em branco, e cabe a cada um de nós preenche-las. Você 

receberá inúmeras dicas, mas não é obrigatório seguir 

as indicações alheias. 

Quando somos pequenos, nossos pais e a sociedade 

escrevem por nós os primeiros capítulos, e pode 

acontecer que na leitura destas primeiras páginas, o 

conteúdo não seja de nosso total agrado. E nada nos 

obriga a continuar a história no estilo em que foi 

começada.  

Por isso, vire hoje uma nova página do seu livro da 

vida. Segure a caneta em suas mãos e comece a 

escrever sua própria história. 

Temos o livre arbítrio para escrever o que desejarmos, 

mas lembre-se que as palavras tornam-se imortais, e só 

temos uma oportunidade para editar nosso próprio 

livro. 

Crescendo hoje: Tornarei a minha história de vida um 

best seller , deixando como legado exemplos de sucesso 

e prosperidade. 
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A melhor maneira de ter bons filhos é fazê-los felizes. 

Oscar Wilde 

Educação é a base da sociedade, e os mais antigos já 

diziam que educação se aprende em casa. Valores 

dignos e verdadeiros são essenciais para os filhos, e 

devem ser cultivados sempre. Mas apenas valores e 

boa educação não formam um bom cidadão. 

Os filhos precisam viver e conviver em um ambiente 

sadio, harmonioso, em que se sintam amados e 

respeitados. Assim, serão crianças felizes, terão auto-

estima elevada e se sentirão valorizadas. 

Crie um ambiente propício para o bom 

desenvolvimento deles, tendo uma relação de amizade, 

companheirismo e de crescimento mútuo sempre. Bom 

humor, positivismo, brincadeiras, risos, música, 

gargalhadas, precisam estar presentes em seu dia-a-

dia. 

Dê a seus filhos seu amor, sua dedicação e respeito, e 

eles se tornarão homens de bem. Homens felizes e 

prósperos. 

Crescendo hoje: Minha casa será sempre um ambiente 

de crescimento e prosperidade. Darei a meus entes 

queridos um exemplo vivo de alegria e abundância. 
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Nunca se consegue uma segunda oportunidade de causar 

uma boa primeira impressão. 

H. Jackson Brown 

Se a primeira impressão é a que fica, então adote como 

hábito tratar as pessoas com gentileza, bondade e 

respeito, pois aquela poderá ser a única oportunidade 

de encontrá-la, e nada mais gratificante do que ser 

lembrado de forma positiva. 

Apesar de vivermos em um país tão extenso e com 

milhões de pessoas, quem sabe aquela pessoa com 

quem você cruzou outro dia e negou um sorriso ou um 

cumprimento, não poderá ser a pessoa que decide por 

exemplo a sua contratação em uma nova empresa, a 

aprovação de um projeto, a decisão de compra de um 

produto que você representa. 

O Universo sempre cobra de você suas ATITUDES. 

Então a escolha de ter “lucro” ou “prejuízo”, é somente 

sua. 

Crescendo hoje: A gentileza, cortesia e respeito serão 

hábitos em meu dia-a-dia. A cada encontro, deixarei a 

melhor primeira impressão que conseguir, e serei 

lembrada sempre de forma positiva. 
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Há pessoas elegantes e pessoas enfeitadas. 

Machado de Assis 

A moda é ditada basicamente pelas mulheres. Os 

homens até têm sua participação especial inovando 

alguns cortes ou cores em suas peças e acessórios, mas 

são as mulheres as grandes responsáveis pela inovação 

no mundo do vestuário.  

Não existe problema algum você seguir a moda, as 

tendências da estação. Só não pode esquecer jamais da 

elegância, da discrição e do bom senso, principalmente 

no mundo dos negócios. 

Seus trajes precisam parecer com você. Combinar com 

seu tom de pele, seu corte de cabelo, seu estilo de vida, 

mas sempre adequado ao ambiente em que você está.  

Sua presença deve ser sempre notada por sua postura, 

suas palavras doces e inteligentes, jamais pela cor da 

sua roupa, o comprimento da sua saia ou a coleção de 

acessórios que lhe adornam. 

Crescendo hoje: Minha presença será notada e bem 

quista pela minha postura, inteligência e simpatia. A 

moda jamais dominará meus valores e meu guarda-

roupa. 
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São as coisas em comum que tornam uma relação 

agradável, mas são as pequenas diferenças que as 

tornam interessantes. 

Todd Ruthman 

Como está dito na citação, “as pequenas diferenças”, e 

não as grandes, é que tornam interessante uma relação, 

seja ela um namoro ou casamento.  

As pessoas quando se unem, quando decidem ter uma 

vida a dois, são complemento uma da outra. Se em 

nenhum aspecto possuírem idéias e objetivos em 

comum, como serão complementares? Serão 

totalmente opostas, e nesta situação jamais 

conseguirão ter um objetivo único, uma meta de vida, 

um sonho a ser seguido, pois serão sempre duas idéias 

totalmente diferentes, dois objetivos a serem 

concretizados, sempre dois e nunca um. 

A diferença é importante para que exista diálogo, troca 

de idéias e experiências, mas que ao fim se unam em 

uma meta e objetivo comuns. Opostos podem se atrair 

sim, mas sempre um será o mais forte e terá 

dominação sobre o outro. A unicidade e o crescimento 

mútuo não são palavras de seus vocabulários. 

Crescendo hoje: Buscarei em meu relacionamento um 

objetivo comum de vida, e as pequenas diferenças para 

crescimento conjunto e aprendizado.  
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Um bom lar tem de ser feito, e não comprado. 

Joyce Maynard 

O dinheiro pode comprar muitas coisas, proporcionar 

momentos e prazeres imensuráveis, mas jamais 

conseguirá comprar o amor, a harmonia e o bem-estar 

que um verdadeiro lar proporciona. 

Todas gostamos de uma casa bem montada, 

confortável, aconchegante, mas nada disso adianta se a 

casa não possui vida, se nela não existe um ambiente 

acolhedor, saudável, e que as pessoas tenham prazer 

em ali estar. 

As pessoas que moram e freqüentam a casa 

determinam a energia que ela emana, por isso cuide de 

seu lar, proteja-o, não deixe que pessoas invejosas 

destruam a harmonia e a felicidade que nele existe.  

Seu lar é seu templo sagrado. Nele você vive seus 

melhores momentos, desfruta dos prazeres da vida 

com seu cônjuge e sua família, por isso deve ser 

preservado sempre. 

Crescendo hoje: Preservarei minha casa sempre 

harmoniosa e com boa energia. Aqueles que nada 

agregam, não merecem freqüentá-la.  
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Nunca ajude uma criança a fazer a sua tarefa enquanto 

ela sentir que pode ser bem sucedida sozinha. 

Maria Montessori 

Um indivíduo que não possui desafios, não possui 

estímulo em sua vida, e como conseqüência, não terá 

ânimo para alcançar qualquer objetivo. 

Se as conquistas não dependerem do seu esforço e de 

sua dedicação, por que chamá-las então de conquistas? 

Nomeie-as como presentes, assim você estará 

denominando de forma correta algo que você não teve 

que “suar a camisa” para conseguir. 

Assim como uma criança precisa aprender por conta 

própria, ser estimulada a desenvolver suas habilidades 

e crescer em seu raciocínio, o adulto também precisa 

deste mesmo aprendizado. 

Permita que aqueles que com você convivem 

aprendam e possam desenvolver as habilidades que 

possuem. Estimule os que vivem a sua volta, e não viva 

ou trabalhe por eles.  

Crescendo hoje: Estimularei àqueles que me cercam, 

permitindo que criem e cresçam sempre por seus próprios 

esforços e habilidades.  
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Quero ter sucesso como mãe. Isso é mais importante do 

que colecionar álbuns de platina. 

Celine Dion 

Àquelas mulheres mães, quem delas nunca passou pelo 

dilema filhos x carreira? 

Filhos são a bênção, o fruto maior de um 

relacionamento de amor. A carreira, o fruto de anos de 

estudo, preparação e dedicação ao trabalho. 

Esta é sem dúvida uma relação difícil. O momento de 

engravidar, de dedicar-se a maternidade é uma decisão 

complexa na vida da mulher, e que precisa estar 

sempre amparada por seu cônjuge. 

Quando acreditarem ser o momento de ser mãe e pai, 

ou mesmo que este momento não tenha sido assim tão 

planejado e surpreendeu a vocês como casal, parem e 

reflitam sobre a importância de ser pai, de ser mãe. 

Estes são momentos únicos na vida, e que não voltam 

jamais. A criança cresce, o tempo passa e você não 

recupera a atenção desperdiçada. A carreira... bem, esta 

ficou para trás, mas pode ser retomada quando você 

desejar. 

Crescendo hoje: Serei uma mãe amorosa e dedicada. 

Minha carreira não está abandonada, mas minha família é 

prioridade em minha vida.  
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Há dois tipos de pessoas: aquelas que terminam o que 

começam e aquelas que estão sempre começando. 

Robert Byrne 

Você já ouviu falar daquelas pessoas com muita 

iniciativa e pouca acabativa? Então, são pessoas que 

iniciam tudo: curso de música, curso de dança, 

academia, aulas de inglês, curso de gestão de empresas, 

tudo elas começam, mas nada elas concluem. 

Pergunto a vocês, qual o resultado destas pessoas? 

Você já viu algum curriculum em que seja citado um 

curso de inglês iniciado ou um curso de gestão de 

empresas iniciado? Você só cita o que você inicia e 

termina, ou existem certificados de conclusão parcial? 

Tenha em mente seus objetivos e metas, pessoais, e 

profissionais. Planeje seu tempo, estabeleça 

prioridades e realize as atividades uma a uma se for 

necessário, mas iniciando e concluindo cada uma delas. 

Não pense em volume, mas em qualidade. Realize 

atividades que de fato possam proporcionar a você 

oportunidades de crescimento. Não desperdice seu 

maior patrimônio... o TEMPO. 

Crescendo hoje: Estabelecerei metas e prioridades em 

minha vida, iniciando e concluindo cada uma das 

atividades a que me propuser.  
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Para avaliar uma pessoa, boa medida é observar como 

trata alguém que não pode fazer nada por ela. 

Ann Landers 

Muitas pessoas só realizam esperando algo em troca, 

recompensas ou reconhecimento por suas atitudes. 

E não falamos apenas de caridade, de ajudar um 

necessitado ou obra social. Mesmo no trabalho, na 

família, muitos deixam de ajudar e contribuir por que 

em seu mundo medíocre, acreditam que nada 

receberão em troca. 

Uma palavra amiga, um telefonema, uma caridade que 

seja, tudo sempre terá retorno, é a lei da reciprocidade. 

Este retorno pode realmente não ser oferecido a você 

de forma pecuniária, ou através de uma manchete no 

jornal sobre a sua atitude, mas tenha certeza de que em 

algum momento de sua vida, suas boas ações e atitudes 

serão retornadas para você. 

Procure servir as pessoas, e obterá delas a sua melhor 

essência e gratidão. 

Crescendo hoje: Servirei mais ao Universo, dando a ele 

minha contribuição, sem esperar em troca recompensas e 

reconhecimentos.  
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O melhor cosmético do mundo é uma mente ativa, que 

está sempre encontrando algo novo. 

Mary Meek Atkeson 

O mundo da beleza a cada dia lança novidades, muitas 

delas prometendo milagres, o verdadeiro elixir da 

juventude eterna. 

Sem dúvida alguma cuidar da estética corporal, 

prevenir-se contra o envelhecimento e tratar de 

manter-se fisicamente bem é importante, pois eleva a 

auto-estima, faz-nos sentir mais atraentes, elegantes e 

aceitas. 

Mas só a beleza, o corpo físico, não é suficiente. O corpo 

sem a mente, sem o raciocínio, sem o conhecimento, é 

praticamente nada.  

É necessário que você também previna-se contra o 

envelhecimento das idéias, dos fatos e acontecimentos, 

tratando de manter sua mente atualizada e sempre 

ativa. Leia, escute um áudio-book, assista a um 

documentário, participe de treinamentos e palestras. 

Mantenha-se ativo de corpo e mente! 

Crescendo hoje: Manterei meu corpo e mente ativos, 

buscando atividades que me fortaleçam física, mental e 

espiritualmente, prevenindo assim o envelhecimento.  
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Lembre-se de que um pontapé na bunda é sempre um 

passo pra frente. Aproveite o impulso e evolua.  

Paulo Silveira 

Quando fatos desagradáveis acontecem em nossas 

vidas, ficamos nos questionando por que razão, por 

que justo comigo, por que agora neste momento, etc, 

etc. 

É claro que aprender e evoluir pela “desgraça” não é o 

melhor caminho e nem desejamos que fosse assim. Mas 

se o fato já ocorreu, ao invés de ficar se lamentando, 

procure aproveitar para repensar sua carreira, sua 

vida, seus objetivos e estabeleça novas metas, procure 

novos rumos e encare o acontecimento como um 

desafio positivo. 

Muitas vezes nos acomodamos, estagnamos e deixamos 

de enxergar o que acontece a nossa volta. O ambiente 

pode até estar lhe enviando sinais de que uma 

mudança é necessária, mas você está tão fechada em 

seu mundo, que não percebe o que acontece a seu 

redor.  

Crescendo hoje: Estarei mais alerta para o que ocorre 

ao meu redor, percebendo o ambiente e as pessoas. 

Tornarei os desafios oportunidades de evolução em minha 

vida.  
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Não é sábio quem sabe muitas coisas, 

e sim quem sabe coisas úteis. 

Michelle Silveira 

Se analisarmos as prateleiras de uma banca de revistas 

e dos títulos ofertados for realizada uma seleção 

criteriosa do material publicado, destacando àqueles 

que realmente informam e agregam valor a sociedade, 

infelizmente poucos exemplares participariam da lista. 

Fofocas da vida alheia, escândalos da high society, mega 

eventos sociais da “nata”, esquemas de corrupção, 

fraudes políticas, assassinatos, roubos, acidentes, 

muita notícia, e pouca informação. 

Infelizmente o povo brasileiro adora ler desgraça, 

parece se divertir com a infelicidade dos outros. Evite 

este tipo de leitura, e principalmente fazer destas 

notícias o seu assunto na empresa, na roda de amigos, 

em um evento social. 

Invista seu tempo em leituras agradáveis, que de fato 

agreguem conhecimento, valor e sirvam de reflexão 

para sua vida. 

Crescendo hoje: Investirei meu tempo em leituras 

agradáveis, positivas, que contribuam para meu 

crescimento e incentivem a reflexão e a crítica 

construtiva.  
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Tudo que uma pessoa pode imaginar, 

outras podem tornar real. 

Paulo Silveira 

Você já passou por uma situação em que teve uma idéia 

brilhante, visualizou um serviço que pode render bons 

resultados, um produto inovador, talvez uma franquia 

que ainda não existe em sua região, e no dia seguinte... 

Lá está a sua idéia, seu produto, o outdoor anunciando 

a chegada da franquia em menos de 30 dias na sua 

cidade. 

Muitas vezes pensamos demais. Arriscamos pouco, 

estamos sempre encontrando uma desculpa para adiar 

nossas idéias, e de fato colocar em prática, agir e 

trabalhar para a concretização dos sonhos. 

Se você acredita não ter o capital, a estratégia 

necessária, que ainda falta algum elemento para a 

realização de sua idéia, não desista dela. Acredite 

sempre em seu potencial, invista em seus planos, e 

compartilhe suas idéias APENAS com pessoas em quem 

você tenha confiança plena.  

Crescendo hoje: Colocarei minhas idéias e sonhos em 

prática, acreditando no meu potencial e compartilhando 

ideais com àqueles em quem de fato tenho confiança 

plena.  
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De todas as coisas que você veste, sua expressão é a 

mais importante. 

Paulo Silveira 

Quando finalizamos as compras no supermercado e 

nos dirigimos ao caixa - se temos mais de uma opção 

de profissional para realizar o pagamento - 

normalmente analisamos a expressão dos funcionários 

e nos dirigimos àquele caixa que se revelou mais 

simpático, que compartilhou um sorriso, que se 

mostrou de bem com a vida. 

Assim também são as pessoas que se aproximam de 

nós. Elas estarão dispostas a estabelecer uma conexão, 

um relacionamento com você ou com a empresa e/ou 

produto que você está representando naquele 

momento, se a sua expressão verdadeiramente 

demonstrar que também está disposta a servir, a 

interagir e que de fato a outra pessoa é importante 

para você. 

Demonstre interesse pelas pessoas, tenha um sorriso 

em seu rosto e seja cortês. Agindo assim você aumenta, 

e muito, as chances de estabelecer relacionamentos de 

sucesso. 

Crescendo hoje: Demonstrarei interesse pelas pessoas 

e suas idéias. Minha expressão é meu cartão de visita, 

por isso deve ser sincera, cortês e “sorridente”.  
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Inspiração vem dos outros. 

Motivação vem de dentro de nós... 

Paulo Silveira 

Sabemos o quanto é importante estabelecermos metas 

em nossas vidas, e também somos conscientes de que 

muitas vezes precisamos de uma “força inspiradora”, 

algo ou alguém que nos dê ânimo, não nos faça desistir. 

As “fontes de inspiração” variam. Para alguns, pode ser 

o cônjuge, os filhos, os pais, um ídolo do esporte, um 

artista, um escritor, um amigo, a religião. 

O importante é que não sejam estas fontes, a única 

fonte de nossa energia, nosso exemplo perfeito, a 

verdade absoluta e a nossa motivação para seguir 

adiante. 

A verdadeira motivação está em nós. De nada adianta 

um exemplo de carreira brilhante e de sucesso, se você 

não acredita em você mesma.  Não dependa de outros 

para realizar seus sonhos e continuar a viver. A força 

mais poderosa e realizadora é a sua! 

Crescendo hoje: Serei minha própria fonte de 

inspiração e motivação. Minhas metas serão concretizadas 

através de meu potencial e inteligência.  

 

Uma vida sem causa é uma vida sem efeito. 
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Paulo Silveira 

Se você não deseja nada, então nada quer, e se nada 

quer, nada precisa. 

Uma pessoa sem sonhos, sem objetivos, sem desejos, é 

uma pessoa de vida vazia, para quem tanto faz o 

mundo acabar hoje ou daqui mil anos, pois ela não terá 

deixado nenhum legado. 

Estabeleça metas, desafios para sua vida. Objetivos 

grandes e objetivos pequenos. Os pequenos são 

importantes para que você tenha o prazer, o gosto da 

conquista, do sucesso, e isso lhe sirva de combustível 

para continuar evoluindo e lutando por seus objetivos 

maiores. Os grandes, para que não seja tudo fácil 

demais, por que aí os desafios se tornam pequenos 

problemas do dia-a-dia, viram rotina e você deixa de 

sonhar. 

Tenha prazer em contribuir para uma sociedade 

melhor, mais justa e mais humana. Sonhe, acredite e 

vença! 

Crescendo hoje: Terei sempre objetivos em minha vida. 

Grandes e pequenos, lutando por cada um deles e 

contribuindo para a evolução do Universo.  
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Não espereis moralidade de quem não tem pontualidade. 

Marquês de Maricá 

Com certeza absoluta você já ouviu dizer e certamente 

presenciou alguma cerimônia de casamento em que o 

atraso é chique, é charmoso. Não sei quem foi o autor 

ou autora desta idéia, mas discordo plenamente. Deixar 

seus convidados esperando, padrinhos e pais em pé 

aguardando o início da cerimônia e acreditar que isso é 

fino? Me desculpem, mas isso para mim é literalmente 

coisa de atrasado. 

Tempo é uma de nossas maiores riquezas, um bem 

precioso, e não pode ser tratado desta maneira. Se você 

tem um compromisso, planeje-se. Preferencialmente 

esteja no local marcado com pelo menos 15 minutos de 

antecedência, e se o caminho até o lugar acertado lhe é 

desconhecido, você não está certa de como chegar ou 

terá que sair em horário de pico, deverá planejar ainda 

melhor o horário de saída. Imagine-se num 

compromisso de entrevista de emprego, no qual você 

chega atrasada. Você acredita realmente que este 

atraso não fará diferença? Não acredite, tenha certeza 

que ele pode ser o fator decisivo de sua contratação. Se 

você não demonstra compromisso nem com seus 

horários, como poderão confiar em você? Pense nisso. 

Crescendo hoje: Valorizarei o meu tempo e das pessoas 

com quem estabeleço parcerias.  
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Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. 

Por isso aprendemos sempre. 

Paulo Freire 

Seja no ponto de ônibus, na universidade, em uma fila 

de banco, no trabalho, em todo lugar e a toda hora, 

obtemos informações e aprendemos. Enganamo-nos 

muitas vezes quando nos deixamos levar pelas 

aparências, e não compartilhamos com pessoas mais 

simples, de idade mais avançada ou diferente nível 

social,  momentos agradáveis de uma boa conversa, de 

troca de experiência e aprendizado. 

O mesmo ocorre quando você encontra um 

empresário, um escritor, um professor, alguém de nível 

intelectual mais avançado ou mesmo famoso, e não se 

aproxima por medo, por vergonha. Não deixe passar a 

oportunidade de estabelecer ali o início de um bom 

papo. Não tenha receio de parecer tolo, desinformado. 

Ninguém conhece ou domina todos os assuntos. Seja 

humilde e não queira demonstrar o que não sabe, mas 

mostre que você tem potencial, está aberto ao 

aprendizado e dá importância para o bom 

conhecimento. Desconheço alguém que tenha sido 

menosprezado ou ignorado pelo excesso de 

conhecimento. 

Crescendo hoje: Aprenderei a todo o momento e em 

todo lugar. 
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Somos livres para escolher, 

mas prisioneiros das conseqüências... 

Paulo Silveira 

Em momentos de euforia, emoção extrema, angústia, e 
outros sentimentos que nos fazem algumas vezes 
esquecer a razão e agir com a emoção, é preciso 
aprender a parar, pensar e então agir.  

De fato não é um exercício fácil, mas pode ser 
aprendido por cada um de nós. Tudo o que não é 
hábito, é por que não foi ainda assimilado o suficiente 
por você.  

Uma situação bastante comum e que acontece com nós 
mulheres é a vontade, o desejo de sair às compras e 
gastar, gastar, gastar, quando nos sentimos tristes, 
sozinhas, decepcionadas com alguma situação. 
Realmente comprar é bom, nos dá uma sensação de 
bem-estar momentânea, mas ainda assim não justifica 
o “sentimento de culpa” que vem depois. Será que vou 
conseguir pagar a conta do cartão de crédito no mês 
seguinte? O que comprei é útil? Eu estava precisando 
deste sapato, desta bolsa, deste perfume? Antes de sair 
às compras na próxima vez, pare e reflita. Com certeza 
existem outras alternativas às compras para aliviar a 
tensão e um sentimento ruim. 

Crescendo hoje: Controlarei meus impulsos e não 

deixarei que a ansiedade seja mais forte que a minha 

razão. Aprenderei a parar e pensar antes de agir em 

momentos de extrema emoção.  
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A utilidade não é prejudicada pela imperfeição.  

É possível beber numa xícara lascada. 

Greta K. Nagel 

Não tenho dúvidas de que buscar a perfeição é uma 
grande qualidade. Mas quando ela se torna compulsiva, 
quando nada menos do que a perfeição é aceitável, 
você se tornou inaceitável para os outros, e o que é 
ainda pior, se frustra e acha que não tem capacidade 
suficiente de realização. 

Por experiência própria, temos que em alguns 
momentos, em determinadas situações, nos tornar 
mais flexíveis, deixar a rigidez de lado e viver, curtir o 
momento.  

Nas primeiras semanas do meu casamento, queria 
manter a casa organizada e limpa em tempo integral, a 
geladeira sempre cheia e preparada para todas as 
situações, tudo tinha que estar perfeito em 100% do 
tempo. Resultado... acabei com uma vassoura na mão 
boa parte do dia, cansada a noite, e reclamando para 
meu marido e minha mãe que este negócio de casa era 
muito complicado. 

Então aprendi que precisava ser mais flexível. Não 
relaxada e nem desorganizada, mas que jamais deveria 
me tornar escrava da perfeição. 

Crescendo hoje: Cuidarei para que não me torne uma 
perfeccionista e deixe de viver e curtir a vida. Terei zelo e 
cuidado com minha casa e minha família, e tratando 
também do meu tempo e meu bem-estar. 
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FELIZ é aquele que transfere o que sabe, e aprende 

diariamente com o que ensina no seu exemplo... 

Paulo Silveira 

Principalmente no mundo dos negócios, temos medo 

de transmitir aos outros o nosso conhecimento, por 

medo de que outros aprendam e tomem o nosso lugar.  

Mas pense no seguinte: se você não ensinar outros o 

que sabe, permitindo que alguém realize aquele 

trabalho além de você, como poderá crescer e assumir 

outras tarefas se somente você sabe fazer? Por algum 

tempo você até pode se tornar fundamental para a 

equipe, para a empresa, mas ninguém é insubstituível. 

Se as pessoas não aprenderem com você, aprenderão 

sem você, contratando outro profissional, pesquisando, 

realizando cursos. 

Assim, não tenha medo de ensinar. Um dos 

sentimentos mais gratificantes é você ensinar, e 

perceber no outro a sua evolução. Tenha prazer em 

compartilhar conhecimento, e terá muito mais sucesso 

em sua vida.  

Crescendo hoje: Compartilharei meu conhecimento, 

ensinando outros e os ajudando a evoluir.  
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Nosso maior desejo na vida é encontrar alguém que nos 

faça fazer o melhor que pudermos com prazer e evolução. 

Michelle Silveira 

Melhor do que encontrar o homem de nossos sonhos, o 

moreno, loiro, olhos claros, olhos escuros, o nosso tão 

esperado “príncipe encantado”, é encontrar àquele que 

nos faça descobrir os nossos dons e talentos. 

Temos qualidades que para nós passam despercebidas, 

não damos a elas a importância suficiente, e de repente 

chega alguém que de forma sincera e verdadeira, faz 

despertar o que temos de melhor, torna nossa vida 

“rica” e muito mais interessante. 

É como um momento mágico, em que você passa a 

perceber seu potencial e por isso deve aproveitá-lo ao 

máximo. 

Aceite os elogios, e também as críticas. Elas nos fazem 

perceber nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. 

Mas ouça apenas daqueles que realmente se importam 

com você e seu crescimento. Elogios e críticas sem 

fundamento são apenas palavras, não merecem sua 

atenção. 

Crescendo hoje: Aceitarei os elogios e críticas sinceras, 

descobrindo meus pontos fortes e fracos. Os fortes serão 

potencializados, e os fracos trabalhados para que se 

tornem fortes ou se anulem gradativamente pelo tempo. 
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Não sejamos tão raros: os mais sociáveis são os mais 

capacitados. 

Jean de la Fontaine 

Além de um excelente currículo e boa apresentação, o 

famoso network é fundamental para uma carreira de 

sucesso. 

E quando falamos em network, queremos dizer 

freqüentar ambientes e conhecer pessoas que possam 

lhe apresentar oportunidades interessantes. 

Entre uma palestra sobre liderança e um filme no 

cinema, em qual dos dois ambientes você acredita 

sinceramente que possui mais oportunidade para 

encontrar alguém com quem possa trocar um cartão de 

visita e conversar sobre perspectivas futuras? 

Procure os lugares adequados, estar próximo de 

pessoas de sucesso, ambientes “ricos” de 

oportunidades e conhecimento. E mais um detalhe: seu 

cartão de visita precisa circular. Estar no lugar certo, 

mas literalmente parada, não resolve. 

 Crescendo hoje: Freqüentarei daqui em diante lugares 

ricos em oportunidades e conhecimento, e lembrarei a 

regra de que meu cartão de visita precisa circular. 
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Os homens sempre desaprovam 

o que não são capazes de fazer. 

Cristina, rainha da Suécia 

Inveja é um sentimento ruim, e demonstra que você 

não tem capacidade para aceitar o sucesso dos outros. 

E nesta situação, é muito mais fácil você criticar, tentar 

achar alguma desculpa de por que o outro chegou lá, 

do que refletir por que você AINDA não obteve êxito. 

Aprenda a ver uma situação de sucesso, uma pessoa 

que teve uma boa idéia e com ela prosperou em sua 

vida, e utilizar estes exemplos como aprendizado e 

incentivo para conquistar o que você também deseja. 

É óbvio que existem casos e casos, mas sinta-se feliz 

com o sucesso dos outros, com as conquistas e 

realizações. Sentimentos ruins só atraem coisas ruins, e 

com certeza você deseja coisas boas para você e sua 

vida. 

Aceite o sucesso e a felicidade das pessoas, e lute pelo 

seu espaço, pela sua prosperidade. Utilize seus dons e 

talentos para obter o que deseja e viva em harmonia 

com o Universo. 

Crescendo hoje: Aceitarei o sucesso e a prosperidade 

alheia aprendendo com o exemplo e como fonte de 

inspiração. Inveja é ruim, e, quero atrair sentimentos 

prósperos e abundantes para mim e minha vida sempre. 
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O descontentamento inteligente 

é a mola mestra da civilização. 

Eugene Debs 

Quando nos deparamos com uma situação que não nos 

agrada, que entendemos poder ser melhorada, que um 

processo pode ter mais eficiência, um erro pode ser 

corrigido, devemos criticar e AGIR. Crítica sem 

fundamento, sem ação, sem sugestão, não é crítica, é 

reclamação. 

De reclamação o mundo já está esgotado, o que 

precisamos são descontentamentos inteligentes, 

críticas construtivas, que resultem em uma ação de 

sucesso. 

Idéias todos têm, e muitas. Só precisamos é deixar o 

conformismo e o comodismo de lado, e agir. São 

através das mudanças, das críticas construtivas, das 

idéias colocadas em prática, que o mundo evolui.  

Seja você também uma agente de mudanças. Uma 

executora, e não uma mera expectadora.  

Crescendo hoje: Serei uma construtora e não uma 

expectadora. Darei minha contribuição para o Universo 

através de minhas críticas positivas e construtivas. 
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A felicidade não depende do que nos falta, 

mas do bom uso do que temos. 

Thomas Hardy 

A gratidão é uma virtude, e felizes e prósperos são 

aqueles que sabem ser gratos por suas conquistas e 

bens que possuem. 

Existem pessoas que mesmo tendo saúde, uma família 

feliz, uma casa aconchegante, filhos sadios, nunca estão 

satisfeitas, a elas sempre falta alguma coisa. 

É importante ter sonhos, não se acomodar, mas isso 

não significa que você deve esquecer-se de agradecer e 

reconhecer suas conquistas. 

A vida é um presente, e só o fato de estarmos vivos, de 

conviver neste mundo abundante e próspero, é motivo 

de gratidão. 

Lute pelo que deseja, torne o mundo um lugar melhor 

para se viver e agradeça a Deus pela sua vida e 

conquistas diárias sempre.  

Crescendo hoje: Continuarei a lutar por meus sonhos e 

objetivos, sempre se lembrando de agradecer por aquilo 

que já conquistei. A gratidão é virtude dos prósperos, e 

eu como uma mulher próspera sou grata ao Grande 

Arquiteto do Universo pela minha vida e prosperidade. 



Essência da Vida Compartilhada em Palavras 

Michelle Silveira Página 42 

Envelheça com alegria, disposição e amor pela vida. 

Velhice não é necessariamente sinônimo de doença. 

Michelle Silveira 

À medida que o tempo passa, é natural que nossa 

energia física enfraqueça, que nosso corpo já não tenha 

a mesma resistência e disposição da juventude. 

E o importante é manter-se saudável, alegre, ativo e 

principalmente de bom humor. O estado de espírito 

influencia diretamente a saúde física, por isso procure 

sempre o equilíbrio físico e emocional. E esta dica não 

vale somente para pessoas de melhor idade. O 

equilíbrio é fundamental em qualquer fase de nossas 

vidas. 

Aprenda cedo a cuidar de seu corpo, de sua saúde, ter 

bons hábitos e isso se refletirá em uma vida mais longa 

e de melhor qualidade.  

E não esqueça jamais de cuidar de sua mente. Mantê-la 

sempre ativa através da leitura e atividades que 

exercitem seus pensamentos. A mente é quem dirige e 

controla o corpo, daí a importância de cuidarmos dela 

com tanta atenção. 

Crescendo hoje: Cuidarei de minha saúde física, mental 

e emocional sempre, aprendendo e ensinando bons 

hábitos e atividades que mantenham ativo corpo e mente. 
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Concentre-se e deseje o que você quer, ao invés de se 

concentrar e investir seus pensamentos no que não quer. 

Michelle Silveira 

Para que uma crença tenha valor, você precisa 

acreditar nela e praticar, correto? Então se você já 

ouviu falar da lei da reciprocidade, que diz que o 

Universo retribui toda a ação que você toma, procure 

estar atento a seus pensamentos e atitudes.  

A ação de pensar também terá a sua reação, então por 

que pensar em coisas negativas, no que pode vir a 

acontecer de errado, em situações tristes, sofrer de 

forma antecipada por algo que ainda nem aconteceu e 

quem pode nem acontecer? 

Concentre-se sempre em pensamentos positivos, que 

lhe tragam sensação prazerosa, de bem estar e ânimo. 

Se você deseja coisas boas, boas coisas serão 

retornadas para você. 

Mas não esqueça, o desejo precisa ser combinado com 

a ação. Sentar e desejar, sem agir, não terá resultado 

concreto algum. 

Crescendo hoje: Terei sempre pensamentos positivos e 

que tornem o meu dia melhor, me tragam alegria, prazer 

e bem estar. Desejarei coisas boas, e agirei de forma que 

elas se tornem reais. 
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Sucesso financeiro é quando você nunca faz nada que 

você não queira por dinheiro, e nunca deixa de fazer 

qualquer coisa que você queira, pela falta dele. 

Paulo Silveira 

Se você trabalha em uma atividade na qual recebe uma 

boa recompensa financeira, mas para isso precisa 

sacrificar seus finais de semana, seu tempo com a 

família, tenha que acordar durante a madrugada ou 

não tenha prazer no que faz, então você não terá jamais 

sucesso financeiro. 

O sucesso financeiro só é alcançado quando você de 

fato possuir dinheiro suficiente para realizar o que 

deseja, sem que para isso tenha que fazer qualquer 

“sacrifício”, e quando tiver vontade de realizar algo e 

para isso tiver o montante financeiro necessário. 

Portanto, sucesso financeiro não significa ter milhões 

de reais em sua conta bancária, mas se tornar “livre”. 

Você jamais terá sucesso se para isso tiver que se 

tornar escravo do dinheiro, pois terá o dinheiro, mas 

não terá tempo e nem saúde para desfrutá-lo. 

Crescendo hoje: Trabalharei o necessário, sem me 

tornar escravo do dinheiro, pois o sucesso financeiro à 

custa da família e sacrifício diário não é e nem jamais 

será sucesso, e sim fracasso coletivo. 
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Melhor é serem dois do quem um, porque têm melhor 

paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o 

companheiro; ai, porém do que estiver só; pois, caindo, 

não haverá quem o levante. 

Eclesiastes 4.9-10  

O homem não nasceu para viver só. E não se trata 

apenas da questão de relacionamento homem x 

mulher, mas de viver em sociedade, ter amigos, 

pessoas com quem possa compartilhar seus ideais e 

buscar auxílio quando precisar. 

Para um casal, um precisa ser pelo outro. Quando um 

está triste, desanimado, o outro precisa estar ao seu 

lado para dar lhe uma “injeção de ânimo”. O mesmo 

ocorre com seus amigos, familiares, precisamos das 

pessoas para nos elogiar, criticar, apoiar, estarem 

conosco nos momentos de alegria e tristeza.  

E importante, compartilhe com os outros seus 

momentos de alegria. Não deixe para ligar para uma 

amiga sua somente quando precisar desabafar, pedir 

ajuda ou contar um fato triste. Seja a amiga das boas 

novas, da boa palavra, da verdadeira amizade. 

Crescendo hoje: Serei uma boa companheira, seja para 

meu cônjuge, família ou amigos. Darei boas notícias, terei 

boas palavras para oferecer e momentos de alegria para 

compartilhar.  
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O que fracassa não é o casamento, são as pessoas. Tudo 

o que o casamento faz é expor as pessoas às situações 

de evolução constante. O resultado são as escolhas! 

Paulo Silveira 

Casar ou passar a viver sob o mesmo teto é sempre 

uma decisão que deveria ser tomada com muito 

critério, conhecimento um do outro, certeza do que se 

deseja na vida a dois. 

O que vemos hoje são decisões do tipo: vamos casar e 

ver no que dá; a gente se junta e se não der certo, 

separa; melhor nem casar no papel por que se não 

durar pelo menos não precisamos gastar com 

separação. 

Se você começa pensando que pode não dar certo, já 

começou errado. Outro erro muito comum é não 

conhecer os hábitos, as manias do outro, não ter tido 

convivência suficiente e passar a descobrir as coisas 

somente depois de estarem juntos. Portanto, esteja 

preparada para curtir as descobertas agradáveis, e 

aprender a conviver com aquelas descobertas 

inesperadas de comportamento. 

Crescendo hoje: Começarei meus relacionamentos 

conhecendo o máximo possível meu cônjuge, e tomando 

a decisão de viver a dois na certeza de que será um 

relacionamento duradouro e sadio. 
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Talento natural, inteligência, excelente educação – nada 

disso garante o sucesso. Algo mais é necessário: A 

sensibilidade para entender o que os outros querem e a 

disposição para lhes dar isso. 

John Luther 

A liderança feminina hoje está em alta, e as estatísticas 

comprovam que elas ocupam boa parte dos cargos 

executivos. 

Quando falamos em liderança feminina, muitas 

qualidades vêm à tona como versatilidade, intuição, 

emotividade, serenidade, capacidade para ouvir, e uma 

característica essencialmente feminina, a sensibilidade. 

Mulheres conseguem com maior êxito, perceber o 

ambiente e as pessoas. São mais sensíveis para 

compreender quando alguém da equipe está com 

algum problema, se algo muda no comportamento, se o 

clima da equipe está bom ou não. 

Assim, nós mulheres devemos utilizar estas qualidades, 

estas características que temos de forma mais 

acentuada que os homens, para nos destacar e ter 

sucesso no meio empresarial. 

Crescendo hoje: Descobrirei as características mais 

marcantes em minha personalidade, e utilizarei estas 

qualidades para evoluir como pessoa e liderar com 

sucesso. 
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Para manter as chamas acesas, mantenha as duas toras 

juntas; próximas o suficiente para estarem aquecidas e 

longe o bastante – cerca de uma polegada – para 

respirarem. 

Fogo bom, casamento bom – a regra é a mesma. 

Marnie Reed Crowell 

A partir do momento que decidimos ter uma vida a 

dois, os hábitos, a rotina de cada um de nós sofre 

diversas mudanças.  

A saída com os amigos já não será tão freqüente, vocês 

terão que um acompanhar o outro em eventos sociais 

da empresa, aniversários de família, e além dos 

compromissos externos, pensar principalmente que 

vocês agora são um casal e precisam do tempo para 

vocês dois, para curtir a vida em família. 

O problema é que muitas mulheres não entendem que 

UMA vida como casal, continua sendo a vida de DUAS 

pessoas. Mesmo que existam compromissos comuns, é 

necessário que cada um tenha espaço e liberdade.  

Se você sufocar demais, o fogo se apaga, e o calor acaba 

em questão de minutos. 

Crescendo hoje: Serei mulher, amante e companheira, 

sem sufocar. Entendo que o espaço é importante para um 

convívio harmonioso e que isso irá manter a chama do 

fogo sempre acesa. 
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Existem duas grandes motivações na vida. Uma é o 

medo. A outra é o amor. Você pode liderar uma 

organização com o medo, mas se o fizer, tenha a certeza 

que as pessoas não realizarão tudo de que são capazes. 

Jan Carlson 

Toda a liderança baseada no poder posicional, aquele 

em que você se impõe usando para isso sua posição na 

empresa, torna-se perigosa. As pessoas o respeitarão 

pela imposição do medo, da força, e assim executarão 

apenas o necessário. Para que sejam criativas, exerçam 

suas tarefas com amor e dedicação, as pessoas 

precisam sentir-se valorizadas e respeitadas. Caso 

contrário, farão a sua obrigação e estarão na 

organização apenas enquanto não encontrarem outra 

oportunidade. 

Esta mesma lição se aplica na educação dos filhos. Você 

precisa tratá-los com amor, respeito e dedicação. Se a 

sua educação for baseada apenas no medo e na 

recompensa, eles crescerão sem valores sólidos, pois 

só executarão por medo de serem castigados, ou 

pensando na recompensa que virão a receber por sua 

ação.  

Crescendo hoje: Liderar e educar pelo medo é tolice. 

Terei o respeito e a dedicação das pessoas, sejam elas a 

equipe de trabalho ou meus filhos, através do amor e do 

incentivo. 
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O sucesso do casamento requer algo mais importante do 

que encontrar a pessoa certa: ser a pessoa certa. 

Michelle Silveira 

Quando buscamos a perfeição em um relacionamento 

nos decepcionamos, pois jamais encontraremos 

alguém perfeito. Isso não significa que devemos deixar 

de amar, de acreditar no casamento, e muito menos 

estar com uma pessoa “mais ou menos”, já que o 

perfeito não existe. 

Nosso erro muitas vezes é exigir demais, buscar 

sempre no outro, acreditar que a falha não é nossa, mas 

foi o outro que não fez o suficiente. 

Se pararmos de tentar achar no outro as desculpas 

para as arestas de nossos relacionamentos, e 

passarmos a enxergar em nós mesmas o que pode ser 

melhorado, o que podemos sugerir para tornar a 

relação mais harmoniosa, aí sim estaremos de fato 

construindo um casamento duradouro e sincero. 

Aprenda a tornar-se a pessoa certa, evoluindo como 

mulher, amante, mãe, e fazendo os outros a sua volta 

também evoluírem.  

Crescendo hoje: Tornar-me-ei a pessoa certa em meus 

relacionamentos. Buscarei construir uma relação 

harmoniosa sempre, aparando as arestas do casamento e 

evoluindo como mulher, amante e mãe. 
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Uma rosa não pode nascer de uma cebola. 

Michelle Silveira 

Uma das piores ilusões que podemos ter é acreditar 

que com o tempo conseguimos mudar alguém. 

Podemos sim moldar alguns hábitos, passar a 

compreender algumas manias, conviver com algumas 

diferenças, mas mudar a pessoa em sua essência... 

Jamais. 

Se o indivíduo com quem você se relaciona tem como 

essência ser uma pessoa agressiva, impulsiva, 

grosseira, que não pensa muito antes de agir, não se 

engane pensando que você, mesmo com todo o seu 

amor, conseguirá mudar a sua natureza. Em uma, duas 

situações, você até poderá amenizar este 

comportamento, mas é quase impossível que você 

consiga transformá-lo num passe de mágica, em um 

cavalheiro, em um poço de serenidade e gentileza. 

Moldamos-nos ao ambiente, ao convívio diário, mas 

não mudamos jamais a nossa essência. Ao sinal de 

perigo, assim como os animais, recorremos a nosso 

instinto, à nossa origem. 

Crescendo hoje: Aceitarei meu companheiro em sua 

essência e comportamento, na certeza de que não 

podemos mudar a essência das pessoas. 
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Não há pessoa mais solitária do que aquela que vive com 

um cônjuge com quem não consegue se comunicar. 

 Margaret Mead 

É comprovado que mais de 50% dos casais que se 

separa, o motivo é um só: falta de diálogo, falta de 

comunicação no relacionamento. 

Se algo não lhe agrada em seu relacionamento, se um 

hábito lhe incomoda, se um determinado 

comportamento lhe tira do sério, converse com seu 

cônjuge. Seja sincera, verdadeira, e exponha a situação 

a seu namorado, noivo, marido. 

Se você não disser a seu parceiro o que pode ser 

melhorado, como ele irá saber? As pessoas não têm 

obrigação de adivinhar as coisas. Por isso, não espere o 

momento certo para falar, a situação acontecer 

novamente. Converse hoje, agora. Mas lembre-se: 

conversar de forma construtiva. Criticar tendo em 

mente uma sugestão ou pelo menos estar aberta a 

dialogar sobre os fatos e tentarem juntos achar a 

melhor forma de resolução. 

Crescendo hoje: Tornarei o diálogo não só um hábito 

para que junto com meu parceiro tenhamos sempre um 

convívio harmonioso, mas um momento de prazer, de 

crescimento mútuo e de descobertas. 
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Os filósofos têm confundido igualdade com semelhança. 

Os homens nascem com perspectivas semelhantes, 

mas jamais serão iguais. 

                                                               Paulo Silveira  

Lembre-se: 

 Os semelhantes se atraem, limita-te a ser quem és: 

serena, transparente e brilhante! 

Quando irradiamos o que somos, quando só fazemos as 

coisas que desejamos com o intuito de agregar valores 

e para prosperar de fato, isto afasta quem nada tem a 

aprender conosco e atrai sim, aqueles que têm muito a 

aprender e também muito a nos ensinar!   

Por isso eu lhe digo: 

- Toda vida que encontro é superior a mim em alguma 

coisa, e nesse particular eu aprendo dele o seu melhor 

e complemento a minha essência. 

E tenho plena certeza que aprenderei muito com você. 

Crescendo hoje: Acredite, nenhum ser humano que 

contribui para o bem estar material, intelectual, 

espiritual ou moral de seu ambiente vive muito tempo 

sem uma justa recompensa do Universo. 
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Ao escolher um amigo, 

escolha alguém um passo à sua frente. 

Provérbio Judaico 

Se você deseja sucesso e prosperidade em sua vida, 

além de desejar, precisa estar rodeada de exemplos 

vivos que representem esta realidade. 

A lei da reciprocidade nos ensina que somos a média 

salarial das cinco pessoas com quem passamos a maior 

parte de nosso tempo. Sabem por quê? Por que se 

convivemos com empresários, pessoas bem sucedidas, 

inteligentes e prósperas, as chances de obtermos uma 

oportunidade deste tipo é imensamente maior do que 

se estiver rodeados apenas de assalariados, 

empregados e pessoas sem visão. 

Não estou dizendo que você deve abandonar ou deixar 

de ter amigos de uma condição social ou financeira 

menor que a sua,  mas procure estar cercada de 

pessoas “ricas”, de sucesso, que tenham mais a 

compartilhar, e você terá aumentada as suas chances 

de sucesso na vida. 

Crescendo hoje: Buscarei para meu convívio pessoas 

“ricas” e bem sucedidas, e aumentarei assim as 

oportunidades para o meu sucesso pessoal e profissional. 
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Melhor é chorar com os sábios do que rir com os tolos. 

Provérbio Espanhol 

As suas amizades dizem muito sobre você, por isso 

tenha critério na escolha de seus amigos, na escolha 

daqueles que freqüentam a sua casa. 

Você está sozinha em uma festa e alguém que não lhe 

conhece se interessa por você. A primeira impressão 

diz a esta pessoa que você é sincera, simpática, 

agradável, e de repente se aproxima de você um amigo. 

Seu interessado conhece o amigo, e sabe de sua 

reputação duvidosa. Observa o comportamento do 

“fulano” na festa e conclui que realmente o “fulano” não 

é uma boa companhia. 

E você como ficou nesta história? Acredita de verdade 

que o seu interessado continua com a primeira boa 

impressão sobre você? Infelizmente lhe digo que você 

tem agora um ex-futuro interessado. A sua primeira 

boa impressão foi literalmente destruída pela má 

impressão causada por alguém próximo a você. E 

lembre-se que o mesmo pode ocorrer em uma situação 

profissional, e que pode lhe causar prejuízos ainda 

maiores. 

Crescendo hoje: Serei seleta em minhas amizades, 

convivendo com pessoas de bem e que reflitam a minha 

imagem e valores. 
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Um casamento de sucesso requer apaixonar-se muitas 

vezes, sempre pela mesma pessoa. 

Mignon McLaughlin 

Quando decidimos nos unir a uma pessoa, não 

podemos esquecer que a rotina faz parte da vida de um 

casal. Para que um lar tenha harmonia, para que as 

tarefas sejam realizadas com sucesso, é preciso ter 

rotina. Se a limpeza da casa, as compras do 

supermercado, o pagamento das contas, se tudo isso 

for feito apenas quando se tiver vontade, quando você 

acha que pagaria suas contas?  

É necessário sem dúvida alguma fazer coisas diferentes 

do seu dia-a-dia. Um restaurante que você aprecie, uma 

ida ao cinema, uma viagem... Mas jamais tornar estes 

momentos externos, a fonte que mantém acesa a 

paixão do casal. 

Aprenda a apaixonar-se e despertar a paixão de seu 

cônjuge em seu dia-a-dia, na rotina do lar e terá a 

maior recompensa que uma mulher deseja: o amor e a 

admiração de seu marido. 

Crescendo hoje: Despertarei a paixão diariamente em 

meu cônjuge, sem para isso precisar de motivações 

externas. Serei eu, com minhas atitudes e criatividade a 

responsável por manter acesa a paixão de nosso 

casamento. 

Quem não é senhor do próprio pensamento, 
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não é senhor das próprias ações. 

Victor Hugo 

Aprenda a buscar conhecimento e formar opinião 

sobre os mais diversos assuntos. Não existe coisa pior 

do que você apenas concordar com os outros sempre, 

criticar sem possuir argumentação na intenção de 

apenas ter dito alguma coisa – e nessa situação o 

melhor teria sido você ficar calada - e a mais 

constrangedora das situações, a todo o momento em 

que é questionada você responder simplesmente: não 

sei, não estou por dentro deste assunto, não gosto de 

política, não falo sobre economia pois o governo é o 

culpado, enfim, tenta encontrar centenas de desculpas 

para a sua falta de opinião. 

Se você está hoje em um cargo operacional e almeja um 

cargo gerencial, executivo, prepare-se, pois a boa 

comunicação e uma bagagem de conhecimentos sólida 

são de extrema importância. 

Aliás, em todo o ambiente que freqüentamos, uma 

conversa com conteúdo é sempre uma excelente porta 

de entrada. 

Crescendo hoje: Buscarei conhecimento nas diversas 

áreas, para formar e comunicar minha própria opinião. A 

boa comunicação é excelente porta de entrada. 
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Os dois fatores que mais nos influenciam são os livros 

que lemos e as pessoas com quem convivemos. 

Howard Hendricks 

Se buscamos um livro, o primeiro passo para uma 

atitude de sucesso já foi dado, pois você demonstrou 

iniciativa. O segundo passo é selecionar um título que 

lhe interesse e faça você refletir e com isso se 

desenvolva e evolua em seu dia-a-dia. 

Não se apegue a lista dos 10 mais vendidos, ao que está 

na moda. Leia o que de fato faça você crescer como 

pessoa. Uma leitura se torna interessante quando você 

passa a se identificar com o conteúdo e perceber que o 

livro realmente lhe faz pensar e ter senso crítico. Não 

sobre os outros, o governo, a economia, mas refletir 

sobre você mesma. Suas ações, seus pensamentos, sua 

forma de encarar a vida. 

Assim como as pessoas que escolhemos para nossos 

amigos, os livros que lemos demonstram a nossa 

personalidade, caráter e principalmente nosso estilo de 

vida.  

Crescendo hoje: Assim como escolho bem minhas 

amizades, serei seleta em minhas leituras. Investirei meu 

tempo em leituras “ricas”, positivas e que abram meus 

horizontes, trazendo idéias e desenvolvendo em mim o 

senso crítico. 
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A gentileza não custa nada e mesmo assim 

conquista coisas de valor incalculável. 

Michelle Silveira 

Existem valores os quais não podemos nos esquecer 

jamais, e a gentileza é um deles. E quando falamos de 

gentileza, não nos referimos apenas aos homens, ao 

fato de serem gentis nos concedendo o lugar para 

sentar, abrindo uma porta, chamando o elevador. Estes 

gestos fazem sim a diferença, mas nós mulheres 

também não podemos perder o nosso poder de 

gentileza. 

Agir com rispidez, usar um tom de voz elevada, 

demonstrar autoridade, é comportamento de mulher 

grossa, e não de uma mulher de presença e inteligente. 

Muitas literaturas na onda da liderança feminina a todo 

custo impuseram um modelo de “mulher macho”, e 

com isso destruíram o comportamento feminino.  

Jamais teremos sucesso copiando o modelo masculino. 

Muito pelo contrário. As qualidades essencialmente 

femininas como gentileza, intuição, emotividade, 

serenidade, são o trunfo da mulher de sucesso, seja ele 

no trabalho, em casa ou na comunidade. 

Crescendo hoje: Agirei com gentileza sempre. Destratar 

as pessoas e usar de grosseria nunca foram sinônimos de 

sucesso nos relacionamentos. 
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Não trate com prioridade 

quem te trata como segunda opção! 

Paulo Silveira 

Uma pessoa é enorme para você, quando fala do que 

leu e viveu, quando trata você com carinho e respeito, 

quando olha nos olhos e sorri destravado.  

É pequena, quando só pensa em si mesma, quando se 

comporta de uma maneira pouco gentil, quando 

fracassa justamente no momento em que teria que 

demonstrar o que há de mais importante entre duas 

pessoas: a amizade, o carinho, o respeito, o zelo e, até 

mesmo, o amor.  

É gigante, quando se interessa pela sua vida, quando 

busca alternativas para o seu crescimento, quando 

sonha junto com você. E pequena quando desvia do 

assunto.  

É grande quando perdoa, quando compreende, quando 

se coloca no lugar do outro, quando age não de acordo 

com o que esperam dela, mas de acordo com o que 

espera de si mesma.  

É pequena quando se deixa reger por comportamentos 

clichês. Não é a altura, nem o peso, nem os músculos 

que tornam uma pessoa grande... É a sua sensibilidade 

sem tamanho e intelecto para servir ao próximo e nos 

levar a uma evolução conjunta... 
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A prosperidade do desonesto não se chama vitória, 

chama-se roubo! 

Luiz Amaral 

É ótimo vencer na vida, todos nós desejamos sucesso, 

um lar confortável, uma situação financeira tranqüila. 

Mas obter estes êxitos na vida à custa de atos 

desonestos e ilegais, não é sucesso, é fracasso. 

Ilegais não somente no sentido de contravenção, 

negócios ilícitos, mas também ilegais com as pessoas, 

com a equipe, com a família.  

Nos negócios principalmente, escutamos vários 

depoimentos de pessoas que tiveram suas idéias 

roubadas, reputação destruída, situações forjadas, e 

tudo isso para que alguém se desse bem. Apenas um 

lado ganha, mas tenha certeza que este mesmo lado 

também perderá em uma situação futura. O Universo 

cobra àquilo que devemos a ele. 

Seja honesto, vença por seus próprios méritos e terá as 

recompensas merecidas.  

Crescendo hoje: Vencerei por meus próprios méritos, 

tendo a certeza de que a prosperidade conquistada me 

pertence e nada devo ao Universo. 
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A principal mentira é a que contamos a nós mesmos. 

Friedrich Nietzsche 

Devemos sempre acreditar em nosso potencial, em 

nossas habilidades e talentos, mas lembre-se que 

acreditar é diferente de iludir-se. 

Se um desafio é lançado a você, agarre-o. Se durante a 

trajetória o caminho lhe parecer complicado e obscuro 

demais, pare e reflita. Estou no caminho correto? 

Tenho todas as habilidades e conhecimentos para 

realizar esta tarefa com sucesso? 

Não tenha medo de pedir ajuda, de reconhecer que 

precisa de auxílio. Mais vale a ajuda de um amigo para 

a realização de uma tarefa com sucesso, do que a sua 

ilusão e uma tarefa sem êxito. 

É preciso se superar sempre, vencer desafios, mas 

também é preciso saber o momento de deixar o 

orgulho e a ganância de lado. Colocar os pés no chão e 

dizer a si mesma que AINDA não está preparada o 

suficiente para este desafio.   

Crescendo hoje: Acreditarei sempre em meu potencial e 

minhas habilidades, mas sem iludir-me. Manterei os pés 

no chão, realizando tarefas que se encaixam em meu 

perfil e talentos, solicitando ajuda quando necessário e 

me preparando sempre para novos desafios. 

Aquele que tudo adia 
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nada deixará concluído nem perfeito. 

Demócrito 

O planejamento do tempo é um de nossos maiores 

aliados, seja no trabalho, em casa, na vida pessoal. 

Se você compra um pacote de férias para um lugar que 

possui inúmeras atrações, shows, pontos turísticos 

para visitar e você não se planeja, é provável que 

conheça apenas 30% comparado a um mesmo turista 

que tenha se planejado e elaborado um roteiro de 

férias. 

Quem não tem planejamento, sempre alega a falta de 

tempo, e sua maior arma é “adiar”. Deixar para amanhã 

o que ele, na falta de planejamento, não consegue 

realizar hoje. 

Em seu planejamento, reserve sempre uma sobra de 

tempo, pelo menos 1 ou 2 horas do dia em que você 

poderá realizar tarefas inesperadas, desenvolver uma 

idéia que teve, escrever um artigo, ler um material que 

acabou de chegar à empresa. O tempo é seu aliado, e 

não seu inimigo! 

Crescendo hoje: Planejarei meu tempo para aproveitar 

cada minuto do meu dia. Utilizarei o tempo a meu favor, 

pois ele é meu aliado. Um bom planejamento é o caminho 

do sucesso. 
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O mais importante na comunicação é “ouvir” o que não 

foi dito no comportamento não verbal. 

 Paulo Silveira 

É comum nos atentarmos apenas às palavras 

pronunciadas, quando muitas vezes o não-verbal da 

pessoa com quem estamos nos comunicando, nos diz 

mais do que as próprias palavras. 

É preciso estar atenta aos gestos, olhares, postura, ao 

que chamamos de sinais não verbais. Se uma pessoa 

lhe conta um fato, mas está inquieta, fica “procurando” 

alguma coisa com seu olhar, não tem firmeza em sua 

voz, é provável que esteja mentindo. Quando temos 

certeza do que falamos, olhamos nos olhos dos outros, 

não tremulamos a voz, a postura demonstra que 

estamos firmes e convictos do conteúdo. 

Portanto, aprenda a ler os sinais não verbais das 

pessoas e a controlar os seus gestos e postura para 

transmitir sempre uma imagem positiva. Mesmo 

quando falamos ao telefone, o nosso sorriso, nossa 

tristeza, nossa admiração ou falta de interesse no 

outro, transparece e é percebida. Você deve agir 

sempre com naturalidade e sendo você mesma, mas 

esteja atenta aos sinais que transmite e ao que você 

recebe como dica durante uma conversa. 

Crescendo hoje: Estarei atenta aos sinais não verbais. 
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A mais grave das faltas 

é não ter consciência de falta alguma. 

 Albert Einstein 

Estamos em constante aprendizado, e é tolo aquele que 

alega saber tudo, que nada mais precisa aprender.  

Um velho artesão pode não possuir o título de 

graduação, a especialização mais famosa da cidade, 

mas ele é mestre na arte de transformar um simples 

pedaço de madeira em uma verdadeira obra de arte. 

O dom, o talento natural, a criatividade, nada disso se 

aprende na escola. A técnica, a correta utilização das 

ferramentas, isso pode ser aprendido, mas não é 

suficiente para que você ao final do dia tenha uma obra 

de arte em suas mãos. 

Sabedoria é reconhecer que você precisa aprender, 

evoluir e buscar conhecimento. Burrice é ter alcançado 

um cargo renomado, ter obtido o canudo da 

especialização e confiar que seu sucesso e emprego 

estão garantidos. Sim, por que agindo desta maneira, 

você terá um emprego, e não um trabalho digno e 

enriquecedor, para você e para a sociedade. 

Crescendo hoje: Terei a busca do conhecimento e 

evolução como valores essenciais para meu crescimento 

pessoal e profissional. Conhecimento se adquire sempre, 

a toda hora e a todo o momento. 
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Há dois legados duráveis que podemos transmitir a 

nossos filhos: um são as nossas raízes, 

o outro as asas da liberdade. 

Paulo Silveira 

Num mundo em que os meios de comunicação estão 

cada vez mais presentes e influentes em nossas vidas, e 

que os filhos estão ligados a tecnologia desde o 

momento de seu nascimento, é de extrema importância 

que a educação baseada em valores sadios, verdadeiros 

e voltada para o convívio em família, seja cultivada. 

As crianças hoje possuem um grau de liberdade 

infinitamente maior do que 20, 30 anos atrás. É uma 

grande evolução, mas que exige responsabilidade. Dos 

pais, que devem ensinar a seus filhos limites, 

lembrando que a toda ação sempre existe uma 

conseqüência, e dos filhos, que devem manter o 

respeito e obediência aos pais. 

Esta é uma lição que deve ser ensinada e aprendida, se 

desejarmos que nossos filhos sejam pessoas de bem, 

que respeitem o próximo e tenham sucesso na vida. Os 

valores vindos das raízes e o desejo de evoluir são os 

maiores bens que podemos transmitir a geração futura. 

Crescendo hoje: Transmitirei as gerações futuras, 

valores que cultivem a essência da bondade e respeito. 
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Aquelas que fazem de sua roupa a parte principal de si 

mesmas aos olhos alheios, não têm geralmente mais 

valor do que a própria roupa. 

Paulo Silveira 

Sem dúvida alguma a roupa que vestimos fala muito 

sobre a nossa personalidade, nossa profissão, e 

também sobre nossa auto-estima, o valor que damos a 

nós mesmas. 

Mas este cuidado com o traje, com o guarda-roupa, não 

deve ser exagerado a ponto de se tornar a preocupação 

central em sua vida. Se você trabalha o mês inteiro 

para gastar 30% do seu salário em uma única calça 

jeans por que acredita que ela fará a diferença em sua 

vida, sinto lhe dizer que você precisa começar a 

desacreditar. 

Seus valores devem ser percebidos por suas atitudes, e 

não pela marca da sua calça jeans, o valor pago pelo 

sapato ou o vestido de design importado que lhe 

custou um parcelamento de 10 vezes no cartão de 

crédito. Se a sua “arma” é seu guarda-roupa, repense a 

estratégia, pois ela tem pouco poder de fogo e pode ser 

usada contra você se não estiver preparada. 

Crescendo hoje: Darei valor as minhas atitudes, usando 

“armas” inteligentes para mostrar meu potencial.  
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Pessoas brilhantes falam sobre idéias. Pessoas medíocres 

falam sobre coisas. Pessoas pequenas falam sobre outras 

pessoas. 

Dick Corrigan 

Estamos cansadas de ouvir que as mulheres são 

fofoqueiras, ou estou errada? 

Infelizmente a fofoca é um hábito maldito do ser 

humano, assim como reclamar da vida. Falar sobre a 

vida dos outros, criticar o comportamento do outro, 

ficar se preocupando com o que o vizinho comprou ou 

deixou de comprar, o que isso irá agregar em sua vida? 

Preocupe-se com a sua vida, invista tempo analisando 

o seu comportamento, a sua casa, a sua carreira e 

descobrindo pontos que podem ser melhorados. A não 

ser que você esteja disposta a vender uma consultoria 

de vida ou sessão de terapia para sua vizinha, pare de 

gastar o seu nobre tempo com atividades que nada tem 

a somar em sua vida. 

Fale sobre idéias, compartilhe conhecimento que possa 

fazer os outros a sua volta evoluírem, e você terá feito 

o maior investimento de sua vida. 

Crescendo hoje: Falarei sobre idéias, compartilhando 

coisas boas e com pessoas que desejam evoluir assim 

como eu. Investirei meu tempo e o poder de minha 

comunicação em momentos úteis e agradáveis. 
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O pessimista queixa-se do vento; o otimista espera que 

mude; o realista ajusta as velas. 

William Arthur Ward 

Existem vários tipos de pessoas. Aquelas que só sabem 

reclamar da vida, as que enxergam as oportunidades 

mas acreditam que ainda não é o momento certo, e 

aquelas que enxergam a oportunidade e criam o 

momento.  

Se algo não está de acordo em sua vida, se uma 

situação lhe impede de evoluir, ou você resolve, ou 

aprende a usar a criatividade e tornar este obstáculo 

um trampolim. 

Nem sempre é possível deixarmos o jogo com todas as 

regras com que gostaríamos somente a nosso gosto e 

percepção. Por isso, ajuste-se a elas e estabeleça a 

melhor jogada.  

O sucesso vem para aqueles que pensam e agem. Se 

você ficar esperando o momento certo, ele chegará 

para outros antes de você. Portanto, invista seu tempo 

no planejamento, mas execute o plano com rapidez e 

perseverança. 

Crescendo hoje: Planejarei minhas idéias, e mais 

importante do que planejar, executarei o que coloquei no 

papel. Em tempo hábil e eficiente, para que a minha idéia 

não seja idéia de outro em um curto espaço de tempo. 
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Não deixe que seu passado decida quem você é, mas 

jamais abandone as pessoas que “formaram” você... 

Paulo Silveira 

Quem nutre ódio e rancor contra os pais acaba 

trilhando um destino infeliz. Os pais amam os filhos. 

Mas, quando não se tem consciência disso, a pessoa 

não percebe quão maravilhosa é a vida e torna-se 

incapaz de aceitar com o coração dócil o amor dos 

outros. 

A família é o nosso alicerce, pois perpetua o nosso ser, 

ela se prolonga no espaço e no tempo. O homem, 

sozinho, não ocupa senão um ponto insignificante 

sobre a superfície da Terra, e, ao morrer, não deixa 

para trás nada de si.  A família estende seus ramos, 

envia ao longe seus renovos e mergulha-lhe raízes 

quase imortais. A família exige do homem o “sacrifício” 

de seu ser e dedicação, mas lhe paga com aumento 

ilimitado de sua essência a serviço da humanidade. 

Força-o a esquecer-se de si mesmo, mas permite-se 

reencontrar em outrem, evoluir infinitamente, 

prosperar eternamente. Não deixe que seu passado 

decida quem você é, mas jamais abandone as pessoas 

que formaram você. Nós fazemos nossas escolhas, além 

disso, não somos vitimas e sim os autores. 

Crescendo hoje: Gratidão aos pais é essencial para a 

harmonia nas relações humanas e completa prosperidade.  
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Não adianta discutir sobre o panorama do mar para quem 

nunca saiu da sua “confortável” lagoa. 

 Paulo Silveira 

A palavra hábito significa originalmente, vestimenta, 

roupa. Portanto, nossos hábitos são literalmente as 

vestimentas usadas por nossas personalidades. Nossos 

hábitos nos assentam bem e são coerentes com nossa 

auto-imagem. Quando nós, de modo consciente e 

deliberado criamos novos e melhores hábitos, os 

hábitos velhos se tornam inadequados para nossa 

auto-imagem, e a vestimenta então ganha uma nova 

cara. Noventa e cinco por cento de nosso 

comportamento, sentimentos e reações são habituais. 

O pianista não decide em que tecla deve bater, o 

carpinteiro não decide a mão com que irá segurar a 

ferramenta. Suas reações são automáticas e 

impensadas. Quase da mesma maneira, nossas 

atitudes, emoções e convicções tendem a se tornar 

habituais. No passado aprendemos que certas atitudes, 

maneiras de sentir e pensar eram apropriados a 

determinadas situações. Agora, tendemos a pensar, 

sentir e agir da mesma maneira sempre que nos 

defrontamos e nosso cérebro interpreta como “a 

mesma situação”. 

Crescendo hoje: Os hábitos podem ser modificados, 

basta para isso que tomemos a decisão e depois nos 

exercitemos na nova reação ou comportamento. 
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Um homem é um método, um arranjo progressivo, um 

princípio seletivo reunindo a ele os que se lhe parecem, 

onde quer que vá. 

Emerson 

Se deseja uma qualidade, deseja evoluir um ponto 

fraco, aja como se já tivesse ocorrida a mudança em 

sua vida. 

Suponhamos que você seja tímida e queira modificar 

esta característica, tornando-se uma pessoa mais 

extrovertida. Visualize-se, não como pensa que é, mas 

como gostaria de ser, uma pessoa confiante e segura, 

apta a conhecer pessoas e “enfrentar o público”.  

Desde que o pensamento ou imagem do que você 

deseja ser está profundamente impresso em sua 

consciência, comece a agir de maneira confiante, 

tratando encontros pessoais e profissionais uma 

oportunidade de estabelecer excelentes contatos. É lei 

provada da natureza humana que, conforme nos 

imaginamos ser, e conforme agimos na suposição de 

que somos o que nos vemos sendo, iremos, com o 

tempo, tendendo fortemente a nos tornarmos assim, 

contanto que tenhamos perseverança no processo.  O 

que você é vem a seu encontro. 

Crescendo hoje: Criarei uma imagem e pensamento de 

como desejo ser, e o que desejo virá a meu encontro. 
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Se não temos controle sobre nossos vícios e vontades, as 

necessidades fisiológicas destroem nosso equilíbrio. 

 Paulo Silveira 

Um dos grandes princípios do Universo é o do 

equilíbrio.  Se a Terra estivesse alguns quilômetros 

mais próxima do sol, seria um inferno. Se estivesse 

alguns quilômetros mais afastada, seria um deserto frio 

e desolado. Mas em sua posição atual, situada a uma 

distância ideal do sol, nosso planeta encontra-se numa 

situação perfeita para sustentar uma notável 

proliferação de formas de vida. 

O mesmo acontece com o corpo humano. O corpo 

humano é simplesmente mais uma parte do Universo 

que deve estar em perfeito equilíbrio. Somos 

constituídos de tal maneira que necessitamos de uma 

quantidade exata de exercício, nem mais, nem menos. 

Necessitamos da quantidade exata de determinados 

tipos de alimentos. E necessitamos da quantidade 

adequada de sono e de alívio das tensões e esforços da 

vida cotidiana.  Se um indivíduo vai longe demais em 

qualquer sentido – excesso ou carência – todo o seu 

sistema físico e psicológico se desequilibra.  E onde 

existe falta de equilíbrio existe, também, uma falta de 

bem estar pessoal.  E onde existe o equilíbrio perfeito 

existe o bem estar total. 

Crescendo hoje: Terei uma vida de equilíbrio perfeito. 
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Melhore a cada dia... 

Michelle Silveira 

1. Diminua as próprias necessidades e aumente as suas 

concessões. 

2. Intensifique o seu trabalho sadio e reduza as quotas 

de tempo inaproveitado. 

3. Eleve as idéias e reprima os impulsos. 

4. Liberte a "mulher do presente", e aprisione a 

"mulher do passado" que ainda vive em você. 

5. Vigie os seus gestos, entendendo os gestos alheios. 

6. Persevere no estudo nobre, reconhecendo na vida a 

escola sagrada de nossa ascensão para Deus. 

7. Julgue a você mesma e desculpe-se indistintamente. 

8. Fale com humildade, ouvindo com atenção. 

9. Medite realizando e ore servindo. 

10. Confie no Amor do Eterno e renda culto diário às 

lições que Ele mesmo nos ensinou. 

Crescendo hoje: Tornarei-me uma mulher melhor a 

cada dia de minha vida. Melhor mãe, melhor amiga, 

melhor esposa, um ser humano completo e que irradia 

seu brilho por onde passa. 

Casais harmoniosos e duradouros são aqueles que têm a 

mesma distância psicológica entre si. 
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Paulo Silveira 

A palavra de ordem deste século é parceria. Estamos 

trocando o amor de necessidade pelo amor de desejo: 

eu gosto e desejo a companhia, mas não preciso, o que 

é muito diferente.  

Com o avanço tecnológico, que exige mais tempo 

individual, as pessoas estão perdendo o pavor de ficar 

sozinhas e aprendendo a conviver melhor consigo 

mesmas. Elas estão começando a perceber que se 

sentem fração, mas são inteiras. O outro, com o qual se 

estabelece um elo, também se sente uma fração. Não é 

príncipe ou salvador de coisa nenhuma. É apenas um 

companheiro de viagem.  

Estamos entrando na era da individualidade, o que não 

tem nada a ver com egoísmo, o egoísta não tem energia 

própria; ele se alimenta da energia que vem do outro, 

seja ela financeira ou moral. A nova forma de amor, ou 

mais amor, tem nova feição e significado. Visa à 

aproximação de dois inteiros e não a união de duas 

metades. Quanto mais o indivíduo for competente para 

viver sozinho, mais preparado estará para uma boa 

relação afetiva.  

Crescendo hoje: Sou uma mulher completa e feliz. 

Somos felizes a partir do momento em que passamos a 

amar as pessoas sem delas nada exigir, pois assim nos 
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tornamos puros de essência, justos de personalidade e 

verdadeiros de sentimentos. 

Paulo Silveira 

Não é apenas o avanço tecnológico que marcou o início 

deste milênio. As relações afetivas também estão 

passando por profundas transformações e 

revolucionando o conceito de amor. O que se busca, 

hoje, é uma relação compatível com os tempos 

modernos, na qual exista individualidade, respeito, 

alegria e prazer de estar junto, e não mais uma relação 

de dependência, em que um responsabiliza o outro 

pelo seu bem-estar. A idéia de uma pessoa ser o 

remédio para nossa felicidade, que nasceu com o 

romantismo, está fadada a desaparecer neste início de 

século. Cada cérebro é único. Nosso modo de pensar e 

agir não serve de referência para avaliar ninguém. 

Muitas vezes pensamos que o outro é nossa alma 

gêmea e, na verdade, o que fizemos foi inventá-lo ao 

nosso gosto.  Cada um deve compartilhar o que tem de 

melhor, e estar em uma relação para somar, e não 

dividir.  

Crescendo hoje: Compartilharei sempre o meu melhor, 

somando experiências e idéias, buscando o crescimento 

individual e como casal próspero e feliz. 

Aqui está uma Regra de Ouro para evoluir na sua 

comunicação: 
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P - O que eu vou dizer é         Próprio ?  

E - O que eu vou dizer é         Edificante? 

N - O que eu vou dizer é         Necessário? 

S - O que eu vou dizer é          Sincero? 

E - O que eu vou dizer é         Elevado? 

Se o conteúdo que você pretende dizer não passar 

nesse teste, você realmente não precisa dizê-lo e 

continuará um SER fabuloso, sábio e elevado. 
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Aqui está uma Regra de Ouro para evoluir nas suas 

relações humanas: 

A faste pensamentos negativos e use os positivos a seu favor 

T ransforme cada dia num fabuloso momento 

I ncentive e faça um trabalho bem feito 

T rate as pessoas com cortesia e zelo 

U tilize seus talentos para prosperar seu ambiente 

D ê o seu melhor desde o início em tudo que fizer 

E spere sempre o melhor de tudo e de todos 

S empre fale bem e queira a prosperidade das pessoas 
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Vencer sem riscos é triunfar sem glória. 

Paulo Silveira 

A partir do momento em que nos esforcemos em viver 

sinceramente, tudo irá bem, mesmo que tenhamos 

inevitavelmente que passar por aflições sinceras e 

verdadeiras desilusões.  

Cometeremos provavelmente também pesados erros e 

cumpriremos más ações, mas é verdade que é 

preferível ter o espírito ardente, por mais que 

tenhamos que cometer mais erros, a ser mesquinhas e 

demasiadas prudentes. 

É bom amar tanto quanto possamos, pois nisso 

consiste a verdadeira força e aquela que ama muito, 

realiza grandes coisas e é capaz, e o que se faz por 

amor está bem feito. 

As tempestades nos assustam, mas nada acontece ao 

homem que sua natureza não esteja preparada para 

suportar. Mesmo as nuvens mais escuras trazem água 

clara e fertilizante, que enriquecem o solo e trazem 

nova vida. 

Crescendo hoje: Utilizarei os desafios e erros para 

aprender sempre, pois cada problema contém, em si 

mesmo, as sementes de sua própria solução. 
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O “diálogo” na vida do homem é o tempero para a nossa 

estrutura corporal e fibra moral. 

Paulo Silveira 

A palavra humana apesar de deficiente é o melhor 

meio para os seres humanos transmitirem seus 

desejos, vontades, intenções, angústias e 

desmotivações. Diariamente dizemos milhares de 

palavras e de maneira tão espontânea que nem 

percebemos como é complexo e misterioso esse 

processo de comunicação entre as pessoas. 

Se observarmos nossa vida diária e a das pessoas que 

nos cercam, afirmaremos com facilidade que falamos 

muito mais de nosso mundo externo do que sobre 

nosso mundo interior. Por isso, podemos dizer que 

aprendemos a conversar, mas não sabemos dialogar.  E 

na realidade, todos têm certo medo de falar de si 

próprios, por que não gostamos de mostrar aos outros 

que não somos gigantes, nem tão perfeitos, que nossas 

opiniões e atitudes não são sempre maduras. É claro 

que ninguém deve sair por aí proclamando erros e 

fraquezas; seria uma grande tolice. Mas, ao menos 

deveríamos reconhecer que não somos tão grandes e 

que, com nossos erros, fraquezas e fracassos, podemos 

aprender, ganhar experiência e maturidade. 

Crescendo hoje: Utilizarei o diálogo em substituição às 

conversas, sem medo de mostrar meu mundo interior. 
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Perseverança é busca pela essência 

Para um ser humano próspero e perseverante não 

existem derrotas. 

Para quem escolheu ser próspero, tudo tem proveito. 

Não existem perdas, apenas fins de ciclos. 

Não existem tombos, apenas mudanças. 

Não existem inimigos, apenas pessoas diferentes. 

Não existem problemas, apenas chances de exercitar 

resiliência. 

Não existem desgraças, apenas chamas passageiras. 

Não há orgulho ferido, apenas lições de vida. 

Não existem comodismos, apenas rápidos descansos. 

Não existem os fracassos, apenas o sucesso dos outros, 

pois o “Mapa” não é território. 

Não existem fatos concretos, apenas interpretações... 

Pois as Leis da Prosperidade só valem para quem 

acredita que nasceu para vencer e que fazem a 

diferença pelo altruísmo através da gratidão. 

A vida só leva para o futuro quem sabe viver e tem 

PERSEVERANÇA... 
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Os filhos tornam-se para os pais, segundo a educação 

que recebem: uma recompensa ou um castigo. 

Jean Petit Senn 

A atitude de disponibilidade ao diálogo deveria ser 

cultivada entre pais e filhos desde a infância, porque 

assim dividiriam com pais os medos, conflitos e outros 

sentimentos capazes de provocar distúrbios em sua 

personalidade adulta. 

Em lares em que não há diálogo, dificilmente existe 

respeito, compreensão e tolerância. Neles, prosperam a 

frieza e a agressividade. O que há de comum entre os 

familiares é o mesmo endereço... 

A falta de contato psicológico, de convivência entre 

pais e filhos é um dos grandes fatores que torna os 

membros da família moderna distantes uns dos outros. 

Mesmo debaixo do mesmo teto, os pais disputam os 

filhos com jogos eletrônicos, internet e programas de 

televisão. De início os filhos podem achar a idéia careta, 

retrógrada, mas torne hábito às refeições a mesa com 

todos os familiares, um momento de bate-papo no final 

da noite, no domingo à tarde. Acompanhe e esteja 

próximo de seus filhos, pois eles são não somente o 

futuro, mas o presente deste país. 

Crescendo hoje: Tornarei o diálogo um hábito em meu 

lar, acompanhando meus filhos em seus crescimentos. 
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Um dia a gente vai perceber que não se pode prender 

pássaros nem corações; e que, estar junto, não é estar 

do lado, mas sim do lado de dentro. 

Karl Rogers 

Nós seres humanos somos inundados por uma 

avalanche de sentimentos, e estamos constantemente 

confundindo conceitos. Dois sentimentos que mais tem 

influenciado as relações atualmente são o amor e a 

paixão. 

É comum confundir-se paixão com amor. Cada um tem 

sua beleza, sua força e sua intensidade. Uma das 

diferenças entre paixão e amor é o fator tempo. O 

tempo na paixão é limitado e no amor, infinito. Por 

alguns instantes, o simples contato da mão da pessoa 

apaixonada faz com que as cores fiquem mais vivas, a 

pele arrepie, a respiração suba. Quando as pessoas se 

afastam desse momento, é como se a luz fosse 

desligada, como se faltasse energia. 

A paixão é cíclica. Há dias em que se está apaixonado, 

dias em que se está menos apaixonado e dias em que a 

paixão se ausenta. Porém, se continua amando sempre. 

A existência atinge o clímax de beleza quando se 

consegue estar apaixonado por quem se ama. 

Crescendo hoje: Tornarei-me não só enamorada por 

meu parceiro, mas apaixonada por ele todos os dias.  
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A personalidade pode abrir portas, mas apenas o caráter 

baseado em valores justos e perfeitos 

as manterá abertas. 

Paulo Silveira 

Os valores essenciais devem ser comunicados porque à 

medida que você vive seus valores, a sensação de 

identidade, de integridade, de controle e de orientação 

interior irá inundá-la de satisfação e de paz 

aumentando gradativamente a sua auto-estima. Você 

se definirá interiormente, e não a partir da opinião dos 

outros, ou por comparação. 

Ironicamente descobrirá que à medida que você se 

preocupa menos com o que os outros pensam de você, 

mais se preocupará com o que as pessoas pensam de si 

mesmas e de seu mundo, inclusive do relacionamento 

com você. Você não mais construirá a vida emocional 

sobre as fraquezas ou faltas das outras pessoas, e sim, 

nas suas melhores virtudes.  

Além disso, achará mais fácil e mais desejável mudar 

porque existe um núcleo interior - que é imutável,  

maravilhoso e próspero, onde reside a energia do 

GRANDE ARQUITETO na sua vida rica e abundante...  

Crescendo hoje: Viverei meus valores, sem me 

preocupar com a opinião dos outros ou realizando 

comparações. 
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A qualidade do afeto pela criança determina o adulto. 

Paulo Silveira 

Muitas vezes já foi demonstrado que nossa capacidade 

de envolvimento emocional com alguém, de aprender a 

confiar, de amar e ser amado, está diretamente 

relacionada a uma infância de afeto e atenção. É 

através de modelos de ternura em nossas vidas que 

desenvolvemos afeição, ligação de sentimentos. 

Aprendemos a ser ternos através de situações 

afetuosas com os outros. A partir do momento em que 

ocorre a concepção, a criança que se forma está 

suavemente envolvida pelo calor do útero materno. A 

continuidade dessa segurança é tão especial, que uma 

criança deixada sem carinhos e afetos irá formar laços 

de dependência com qualquer coisa presente, como 

bichos de pelúcia ou até qualquer animal ou objeto que 

faça o papel da mãe. Quando adolescente, certamente 

desenvolverá enorme grau de dependência a algo e 

principalmente ao grupo, deixando de desenvolver 

qualquer tipo de “filtro” crítico, dando origem assim a 

um adulto inseguro e defasado sentimentalmente. 

Assim, dê atenção à relação de afeto e carinho com 

seus filhos, desde o momento da gravidez. A qualidade 

das relações e o grau de envolvimento iniciam já em 

seu útero. 

Crescendo hoje: Darei afeto às pessoas que amo.  
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Um simples carinho 

tem o potencial de mudar uma vida inteira. 

Michelle Silveira 

Um abraço caloroso negado num momento vital pode 

pôr fim a um relacionamento. Nossas necessidades 

físicas irão existir durante toda a nossa vida. Não 

importa a carga de instrução cultural ou grau de 

sofisticação de uma pessoa: ela sempre sentirá suas 

carências. Temos muitos tabus em relação ao ato de 

tocar. Nossa verdadeira química corporal muda 

quando estamos próximos de outro.  Se fomos 

acostumados a desconfiar ou recear a proximidade, 

isso produzirá a mesma reação que as situações de 

ameaça, e ansiaremos por distância. Nossos 

comportamentos íntimos são condicionados 

Se receamos a proximidade, fugiremos dela ou 

aprenderemos a criar distâncias bem seguras. Mas, 

também, quando conhecemos a alegria da 

proximidade, nosso corpo reage em geral com 

sentimentos de bem estar, relaxamento, segurança, 

ternura. E continuaremos a nos aproximar dos outros e 

dessa forma estaremos contribuindo para o combate à 

frieza humana, ao isolamento social. 

Crescendo hoje: Me aproximarei das pessoas, pois 

desconheço alguém que morreu por excesso de carinho e 

ternura. 
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Se queres prolongar o amor, não permitas que a 

desconfiança nascida do ciúme te domine em relação à 

pessoa amada. 

Ovídio 

O ciúme é um sentimento natural na preservação do 

objeto ou pessoa que se ama. Quando existe desta 

maneira, é um elogio ao outro. Mas muitas pessoas se 

aproveitam desse comportamento natural para colocar 

uma série de elementos mesquinhos, de manipulação 

do outro, de possessividade. E quando a insegurança, a 

baixa-estima e a suspeita entram como variáveis nessa 

equação, os contornos de uma doença se delineiam. É 

visto como patológico, doentio, o ciúme egoísta. Aquele 

em que o parceiro não aceita que o outro tenha vida 

própria, amigos e interesses exclusivos. É inegável que 

todos nós, em algum momento de nossa vida e em 

graus diferentes, experimentemos a sensação de 

ciúmes, mas o que importa é se esse sentimento tem a 

ver com a realidade ou não, e como lidar com ele, como 

evitar o desgaste no relacionamento. O ciúme nasce 

geralmente da conscientização de que não se é tudo 

para o outro. Existe o lado real a ser aceito, de que 

ninguém pode preencher completamente as 

necessidades do outro. 

Crescendo hoje: Quanto menos se confia, menos se 

deixa conhecer e menos se ama.  
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A família é o espelho social da prosperidade de um país. 

Paulo Silveira 

O homem é um ser que influencia e sofre influências, 

sendo a família o primeiro nível onde se processam 

estas trocas. A família é mais do que a soma de seus 

membros. É um organismo com leis próprias de 

funcionamento, que configuram uma estrutura estável, 

mas com flexibilidade para mudar com o passar do 

tempo. 

Ela inicia com a união de dois indivíduos, se modifica 

com a chegada do primeiro filho, e se altera novamente 

quando os filhos crescem, saem de casa e o casal volta à 

situação de estar só. 

Este ciclo vital familiar nos leva a refletir sobre a 

importância de adequar nossas posturas de forma 

especial a cada “crise”, reconhecendo nossas limitações 

e também nossos potenciais enquanto seres humanos 

dependentes e expostos a riscos e oportunidades. A 

família é a base da sociedade, que estando firme e forte, 

transforma ou destrói um país. Por isso, preserve seus 

valores familiares, a boa educação e respeito e estará 

construindo uma nação justa e próspera. 

Crescendo hoje: Os valores essenciais serão 

preservados em minha família, formando cidadãos dignos, 

prósperos e justos. 



Essência da Vida Compartilhada em Palavras 

Paulo Silveira Página 89 

Empreste o ouvido a todos, 

mas só a poucos a sua palavra. 

Paulo Silveira 

Deus nos deu ouvidos, mas somente uma boca, o que 

foi interpretado como uma indicação divina de que 

devemos ouvir o dobro do que falamos. Seja isso 

verdade, ou não, o fato é que grande parte de nosso 

sucesso pessoal no diálogo está na capacidade de 

escutar. E nós mulheres temos em relação aos homens, 

este dom de ouvir muito mais aguçado e presente em 

nossas vidas.  

Quando uma pessoa não ouve, podemos pensar em 

duas possibilidades: ou ela não está interessada, ou 

está se sentindo ameaçada pelo que possa ouvir. Assim, 

a maior virtude do ouvinte no diálogo é a empatia, o 

que significa colocar-se sem preconceitos no lugar do 

outro sem perder seu próprio referencial como pessoa. 

O verdadeiro ouvinte deseja apenas compreender o 

outro e descobrir o momento adequado de dizer com 

sinceridade que está ouvindo o outro, compartilhando 

seu sentimento e sentindo. Seja uma boa ouvinte, 

preparada para compreender. Sem sugestões ou dicas 

prontas, mas uma amiga sincera e crítica no momento 

certo.  

Crescendo hoje: Praticarei meu dom de boa ouvinte, 

entendo o momento certo de falar e o de ouvir. 
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Faça de seu corpo um lugar melhor para viver. 

Sylvia Duailibi 

O estresse é uma reação necessária e positiva para o 

corpo humano. Se não existisse, não teríamos 

sobrevivido até hoje. O homem da caverna teria 

escutado o rugido do leão, o organismo não teria 

colocado todo um sistema de defesa em prontidão e 

não teria resistido aos ataques. Os fatores de estresse 

não são algo negativo em si. Constituem todo o 

estímulo que chegam ao organismo com capacidade de 

provocar uma reação. É normal que, depois de um 

estresse, o organismo entre em repouso. Quando isso 

não acontece, começa a haver um desequilíbrio 

doentio, e o estresse passa a ser distress, eis o perigo e 

o sinal de que algo em sua vida precisa mudar. 

Negativo, então, é o estresse sem repouso: o distress. 

Assim, a sua capacidade de percepção para o que está 

acontecendo com o seu organismo é fundamental, e 

neste ponto a intuição é um método importante. Todas 

nós sentimos quando passamos dos limites, e 

precisamos respeitar estes limites. Permita-se algum 

tipo de prazer, por que é impossível ter uma vida 

agitada, ativa, estressada, sem nunca chegar ao 

distress. 

Crescendo hoje: Respeitarei meus limites, para que o 

estresse não se transforme em distress e me prejudique. 
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Se você não tem um sorriso para dar... 

Eu compartilho um dos meus. 

Paulo Silveira 

Há muito tempo se suspeitava que o bom humor fosse 

aliado da saúde. Os antigos médicos gregos 

prescreviam aos pacientes com moléstias graves 

assistir a representações teatrais de comédias. Os 

estudos têm mostrado que, além de provocar alegria, o 

riso pode contribuir na produção desse sentimento. Ao 

provocar alterações no organismo, o bom humor não 

só elimina tensões, mas também auxilia na manutenção 

e recuperação da saúde. 

Por isso, o riso é um remédio barato e eficaz contra a 

hipertensão, o stress e as dores causadas pela tensão 

muscular. Há ainda uma hipótese de que o riso 

fortaleça o sistema imunológico, nosso exército de 

defesa contra as doenças. E os benefícios não param 

por aí. Outra investigação apresenta evidências de que, 

após uma sessão de risadas, as pessoas tem melhores 

condições de resolver os problemas. Talvez por que o 

bom humor libere a mente de seus padrões racionais, 

dando espaço à criatividade. 

Crescendo hoje: Cultivarei o bom astral, pois além de  

ajudar a proteger a saúde do corpo e da mente, o riso 

contribui para manter boas relações com as pessoas. 
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Fé é o pássaro que sente a luz e canta 

quando a madrugada é ainda escura. 

Rabindranath Tagore 

O que é a fé, este termo tão desacreditado atualmente? 

A fé é sentida, internamente, não explicada, e aí reside 

seu poder de sustentação e energização.  A fé é uma 

motivação básica para a vida e a evolução. A crise do 

mundo moderno relaciona-se nitidamente com a 

decadência da fé, a desvinculação do ser humano com o 

Universo e a veneração ao poder e a tecnologia. 

Psicólogos e psiquiatras relutavam em pensar em 

termos religiosos, e hoje constatam que o paciente 

deprimido é uma pessoa sem fé. Quando ocorre uma 

perda de fé, as pessoas parecem também perder o 

desejo e o impulso de se lançarem na vida, de 

procurarem evolução e lutar pelo que querem. Sentem 

que não há nada para se buscar, nada pelo que vale a 

pena viver.  Pouco importa que Deus as pessoas 

venerem, que crenças tenham, enquanto sua fé for 

profunda.  O poder sustentador da fé não está no seu 

conteúdo, mas na natureza da fé em si mesma.  

Crescendo hoje: As pessoas fortes tem fé e as pessoas 

que tem fé são fortes. Tanto para a sociedade como para 

o indivíduo, a fé é a força que sustenta a vida e faz 

movimentar-se para diante e para cima.  
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Quem tem sido bom amigo 

tem forçosamente bons amigos. 

Maquiavel 

Ter amigos verdadeiros na vida é tão fundamental 

quanto ter casa para morar e alimento. Para isso, o 

importante não é saber conquistá-los e, sim, como 

mantê-los. Sem o conforto e o amor de outros seres 

humanos, nenhuma de nós é muito forte. Aliadas a 

outras que nos aceitam e nos apóiam, podemos 

sobreviver a quase tudo.  

Amizade é mais que afinidade e envolve mais que 

afeição. As exigências da amizade -  franqueza, 

sinceridade, aceitar com a mesma seriedade as críticas 

e os elogios do amigo, lealdade incondicional e auxílio a 

ponto do sacrifício – são estímulos poderosos para o 

amadurecimento moral e enobrecimento. O amigo 

confia em nossa capacidade de superar um momento 

difícil. Trata-nos como adultos capazes de tomar as 

próprias decisões. 

A amizade genuína requer tempo, esforço e trabalho 

para se mantida. É algo profundo, uma forma de amor.  

Crescendo hoje: Não importa a quantidade de amigos, 

mas a qualidade do tempo que eles dedicam e você e 

você dedica a eles.  
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A boa sorte não é senão a capacidade de aproveitar bem 

os momentos favoráveis. 

O.S. Marden 

O silêncio é, por assim dizer, o caminho essencial. No 

silêncio encontramos a nós mesmas e a nossa realidade 

interior. Mas o silêncio é também um caminho para nos 

livrarmos das idéias que nos ocupam constantemente. 

Ali não se trata de um silêncio exterior, mas de um 

silêncio do coração. Mas o silêncio exterior pode ser 

um auxílio para que o coração fique quieto, para que as 

emoções se acalmem e não mais nos governem. Nestes 

momentos de silêncio, devemos fazer a nós mesmas 

perguntas obtendo respostas honestas, e que nos dêem 

uma nova direção na vida. 

- Como posso aproveitar este momento para tornar a 

minha vida a melhor possível? 

- O que me faria sentir realizada? Como posso dar isso 

a mim mesma? 

- O que posso dar à Vida? Qual é meu propósito?  O que 

vim aprender? O que vim ensinar? 

- Como posso cooperar com a Vida? 

Crescendo hoje: Lembre-se de que uma mudança 

positiva no modo de pensar, por menor que seja, pode 

solucionar o maior dos problemas. Quando fazemos a 

pergunta certa à Vida, ela responde. 
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A provação vem, não só para testar o nosso valor, mas 

para aumentá-lo; o carvalho não é apenas testado, mas 

enrijecido pelas tempestades. 

Lettie Cowman 

As decepções fazem parte de nossa vida: nossa família 

nos decepciona, nossa profissão nos decepciona. 

Somos decepcionadas por nós mesmas. É doloroso este 

reconhecimento, e muitas preferem esquivar-se desta 

experiência. E a partir daí fogem constantemente de si 

mesmas e não chegam nunca à tranqüilidade.  

É necessário que compreendamos que não existe a 

perfeição, que todas temos erros e fraquezas. Devemos 

ser gratas às adversidades que aparecem em nossas 

vidas, pois elas nos ensinam a tolerância, a simpatia, o 

autocontrole, a perseverança, entre outras virtudes 

que sem essas adversidades talvez não conheceríamos. 

Somos seres humanos totais, com liberdade de escolha 

e capazes de considerar as decepções e adversidades 

como saltos para um estado de grandeza maior. Assim, 

esteja sempre com a cabeça erguida, o coração sereno e 

confiante em sua capacidade. 

Crescendo hoje: Os obstáculos serão em minha vida um 

meio, jamais um fim. Estes criam oportunidades para 

aprender a desenvolver novas habilidades, experimentar 

abordagens alternativas e ganhar desenvoltura. 
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Não se preocupe com a perfeição. Substitua o ato de 

"perfeição" por ações de "TOTALIDADE". Não pense que 

você tem de ser perfeito, pense e aja com a TOTALIDADE 

de sua essência. A totalidade nos traz um novo 

panorama, paz de espírito e plena LIBERDADE de 

escolhas... 

Paulo Silveira 

Devido à intensa pressão exercida sobre nós pelo 

mundo da publicidade, quase sempre acreditamos que 

há alguma coisa errada com nosso corpo. O culto à 

juventude, que criamos, aumenta o desconforto com o 

qual vemos o próprio corpo, para não falar do medo 

das rugas. Vemos as mudanças do rosto e do corpo 

como algo desprezível. Que sentimento horrível 

nutrimos por nós mesmas. Felizmente, isso não passa 

de um pensamento, e pensamentos podem ser 

mudados. O modo como escolhemos ver nossos corpos 

e a nós mesmas é um conceito adquirido. A convicção 

do envelhecimento, aliada ao sentimento de auto-

aversão que tantas pessoas tem, é um dos motivos 

pelos quais nossa expectativa de vida não chega há cem 

anos.  

Crescendo hoje: Quero ver todas as pessoas amando-

se a si mesmas, reconhecendo que são magníficas, por 

dentro e por fora. Os conceitos impostos de beleza não 

me afetarão, e o fundamental é o bem estar e o amor-

próprio, na certeza de que sou uma mulher TOTAL. 
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O amor é o nosso estado natural quando não optamos 

pela dor, pelo medo ou pela culpa. Apenas pelo melhor 

da essência divina para servir a humanidade. 

Paulo Silveira 

Não importa quem somos, o que fazemos, quanto 

ganhamos, quem conhecemos. Todas podem amar e 

ser amadas. Temos todas a capacidade de estar 

presentes, de abrir o coração ao amor que nos cerca e 

de retribuir a esse amor, determinadas a não deixar 

escapar a grande dádiva. 

O amor está sempre presente na vida, em todas as 

experiências felizes e até mesmo nas tragédias. É o 

amor que confere aos nossos dias um profundo 

significado, é dele que realmente somos feitas. Não 

importa o nome que possamos lhe dar – amor, Deus, 

alma, energia universal – o amor está vivo, é tangível e 

mora dentro de todas nós. O amor é a nossa 

experiência do divino, da santidade sagrada. O amor é a 

riqueza que nos cerca, a essência dos relacionamentos, 

o âmago da criatividade, o oposto do medo, do poder, 

uma parte fundamental de quem somos. É a fonte da 

felicidade, a energia que vive dentro de nós e nos une 

aos outros seres. 

Crescendo hoje: A totalidade de amor que buscamos 

vive conosco e dentro de nós mesmas. Devemos usufruir 

deste amor e compartilhá-lo com nossos semelhantes. 
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Odeio quem me rouba a solidão sem em troca me 
oferecer verdadeiramente companhia. 

Nietzsche 

É possível ser feliz sozinha? Esta é uma questão que já 

fiz a mim mesma e com certeza algum dia em sua vida 

você também a fez. 

Minha opinião é que depende do que se entende em 

estar só ou ser solitária. Conheço pessoas que estão sós 

e completamente abandonadas em meio a uma grande 

multidão. E outras que se sentem bem felizes quando 

estão sós, como se nunca estivessem solitárias. 

A relação da felicidade com o estado mental da pessoa 

e como ela o encara tem vital importância nesta 

questão. Há pessoas que se condicionam a vida inteira 

a pensar que sua felicidade depende de alguém e, 

evidentemente, há outras que sabem serem elas 

mesmas responsáveis por toda a felicidade que podem 

viver neste mundo. Tudo depende da evolução, 

compreensão e grau de consciência que adquiriram 

com relação a sua própria natureza.  

Crescendo hoje: A felicidade real independe de estar 

dentro de um relacionamento amoroso.  Quando se tentar 

forçar o contato com as pessoas, os relacionamentos de 

qualquer espécie são frustrantes e degeneram-se mais 

rapidamente.  Assim, viva a vida. Há outros prazeres que 

geram a felicidade. 
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Se a mulher praticasse a “força” que está na sua 

fragilidade, “dominaria” o mundo aquecendo corações, e, 

traria equilíbrio, crescimento e ética para o mundo. 

Michelle Silveira 

Procurar eliminar de si a feminilidade para conseguir a 

igualdade, isso é uma preocupação excessiva pelo fato 

de sermos mulheres. Desejamos nos tornar fortes 

como os homens, quando a verdadeira feminilidade 

está na naturalidade, no que é de fato a nossa essência 

como mulher, e não em algo artificial. 

Se uma pessoa possui talento para a matemática, deve 

contribuir para a vida com a matemática, um gênio da 

pintura para a cultura da humanidade pintando, e um 

cientista aumentando o bem estar dos homens através 

de suas descobertas científicas. É ótimo porque eles 

dão felicidade à humanidade com os seus respectivos 

talentos e capacidades. Então, por que seria 

condenável a mulher contentar alguém e florir a vida 

com a sua natureza feminina? A igualdade do homem e 

da mulher consiste em a mulher ter o direito de ser 

mulher, assim como o homem tem o direito de ser 

homem, e dessa forma honrarem-se reciprocamente. 

Crescendo hoje: Terei consciência que a imitação do 

modelo masculino não é igualdade, e que devemos ser 

naturais, usando nossos dons e talentos femininos para o 

bem da humanidade. 
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Qualquer forma de trabalho nos faz prosperar... O perigo 

da economia “moderna” não é o de transformar mulheres 

em homens, mas o de destruir a plenitude tanto da 

masculinidade como da feminilidade. 

Paulo Silveira 

Há pessoas que consideram vergonhoso a mulher 

agradar ao homem e estar sempre atenta para tornar 

confortável o ambiente para ele; e apregoam que ser 

moderna é fazer o contrário disso. Aí vemos hoje 

mulheres que não sabem preparar uma refeição, nunca 

lavaram ou passaram uma peça de roupa, pois se 

acham “modernas”. Os afazeres domésticos devem 

merecer tanto ou maior prestígio e respeito quanto o 

trabalho de escritório, de varejo, pelo fato de que, se, 

por um dia que seja as mulheres (ou homens) 

deixarem de efetuar esses serviços, a vida no lar se 

torna um caos. Um homem que ama a mulher deseja 

naturalmente agradá-la e procura dar-lhe conforto. 

Não seria natural uma mulher que ama o homem 

desejar o mesmo? Não estou lhes dizendo que é 

necessário fazer todo o trabalho doméstico, que as 

secretárias do lar sejam dispensadas. Mas que 

estejamos preparadas para uma situação de 

emergência ou mesmo, preparar um jantar saboroso 

para seu marido, sua família ou amigos.   

Crescendo hoje: Quando trabalhamos para o bem do 

outro, esse trabalho em si nos traz alegria e engrandece. 
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Se você é pró-ativa, não terá que esperar circunstâncias 

ou outras pessoas para criar perspectivas – já estará 

evoluindo. 

Paulo Silveira 

Insistimos em afirmar que só poderemos ser felizes 

amanhã, quando as coisas mudarem. Serei amada 

depois que emagrecer, terei mais oportunidades 

depois que terminar a faculdade, serei mais notada 

depois que trocar de carro. Mas, se a felicidade é 

possível amanhã, ela também é possível hoje. Entregar-

nos a vida “como ela é” pode transformar 

milagrosamente as situações. Isso por que você passa a 

viver o hoje e não fica esperando o amanhã para tornar 

o seu dia melhor, para realizar o que tem vontade, para 

conquistar o que deseja. Você deve sim sonhar e lutar 

por situações melhores em sua vida, pela troca do 

carro, pela cirurgia plástica se desejar. Mas não deve 

tornar estes objetivos futuros a sua única motivação e 

deixar de realizar no presente. Se uma coisa deve ser 

mudada e você tem o poder de modificá-la, vá em 

frente. Mas aprenda a reconhecer as situações que não 

podem ser alteradas, pois caso contrário se sentirá 

frustrada e desistirá de lutar – seja pró-ativa e antecipe 

o futuro, tornando única sua essência. 

Crescendo hoje: Dai-me serenidade para aceitar as 

coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que 

eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. 
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A vida é o filme que você vê através dos seus próprios 

olhos. Faz pouca diferença o que está acontecendo. É 

como você percebe que conta... 

Denis Waitley 

A nossa vida é governada pelo tempo. Vivemos nele e 

em função dele. O tempo é uma medida útil, mas somos 

nós que atribuímos a ele o seu valor.  

O tempo também depende da percepção. Um homem e 

uma mulher estão juntos em um cinema, assistindo ao 

mesmo filme. Ela está adorando o filme, e ele, 

detestando. Para ela, o filme acaba muito rápido. Para 

ele, dura uma eternidade. Ambos sabem da duração de 

duas horas do filme, mas este período de tempo 

pareceu completamente diferente para cada um. De 

uma maneira tangível, o tempo das pessoas não é igual. 

Tempo não se define apenas como a sucessão dos anos, 

dos dias, das horas, etc, como nos conceitua o 

dicionário, mas envolve para o ser humano a noção de 

passado, presente, futuro. Cada um experimente a vida 

de um modo diferente, por que o valor do tempo 

depende da percepção individual, então trate de 

valorizar o seu da melhor maneira possível. 

Crescendo hoje: Valorizarei o meu tempo, tendo a 

certeza de que cada minuto é importante, é um momento 

de aprendizado e uma oportunidade para “enriquecer”.  
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A mudança é a lei da vida. E aqueles que confiam 

somente no passado ou no presente estão destinados a 

perder o futuro. 

John F. Kennedy 

Com o tempo, tudo muda. Mudamos por dentro, 

mudamos por fora, a nossa aparência e o nosso eu 

interior se modificam. A nossa vida muda 

continuamente, mas de um modo geral não gostamos 

de mudança. Mesmo quando estamos preparadas para 

ela, freqüentemente oferecemos resistência. E informo 

a vocês que não adianta resistir, o mundo muda à 

nossa volta. 

A mudança nos assusta por que nos sentimos 

incapazes de controlá-la. Preferimos as mudanças que 

decidimos fazer, por que fomos nós que as escolhemos. 

São as mudanças que acontecem à nossa revelia que 

nos deixam inquietas, que nos dão a impressão de que 

a vida pode estar indo na direção errada. Mas quer 

gostemos ou não, a mudança acontece e, como a 

maioria das coisas na vida, ela na verdade não acontece 

conosco; ela simplesmente acontece. Se lutarmos 

contra a mudança, lutaremos a vida inteira. É por isso 

que precisamos descobrir uma maneira de acolher a 

mudança, ou pelo menos de aceitá-la. 

Crescendo hoje: Acolherei as mudanças, na certeza de 

que uma porta se fecha, mas outra sempre se abre... 
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Não se deixe levar por “fantasias”, ninharias e 

trivialidades. Valorize sua vida vendo-a num contexto 

mais amplo. 

Marco Aurélio  

Muitas pessoas resistem a festejar o aniversário 

porque ele é um sinal de envelhecimento. Não 

encaramos as rugas como parte da vida; elas são algo 

que deve ser evitado, ocultado, removido. No entanto, 

por mais que sintamos falta da energia e da 

exuberância da juventude, a maioria de nós não 

desejaria voltar atrás, por que também recordamos 

vividamente a confusão e insegurança daqueles anos. 

Para muitas, os sonhos e as fantasias da juventude se 

tornam o pesadelo da velhice, não por que a vida esteja 

no fim, mas porque se tem a impressão de que não foi 

vivida. Envelhecer harmoniosamente é experimentar 

plenamente cada dia e cada momento. Quando vivemos 

plenamente a nossa vida, não temos vontade de voltar 

atrás. 

Viver plenamente não é realizar grandes feitos, mas ser 

capaz de usufruir o melhor possível cada experiência 

que nos é oferecida. Quantos anos gostaríamos de 

viver? Se oferecessem a você a oportunidade de viver 

até duzentos anos, ou de viver para sempre, quantas de 

nós aceitaríamos? 

Crescendo hoje: Viverei plenamente, feliz e realizada. 
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Beleza encanta... Porém o conteúdo agrada muito mais! 

Paulo Silveira 

Muitas mulheres vêem jornais e revistas, mas não lêem 

notícias sobre política e economia, ciências e artes, ou 

sobre assuntos filosóficos, e são geralmente atraídas 

por novelas, crônicas leves, ou notícias 

sensacionalistas. Conseqüentemente, possuem 

bastante material para bate-papo, mas a maioria não 

tem um material nem uma opinião firme e básica da 

vida, necessários para compreender corretamente a 

essência dos fatos. 

Juntamente com o espírito científico é preciso que se 

crie ainda mais o espírito filosófico. Espírito filosófico 

não é ver as aparências com os cinco sentidos e deixar 

se influenciar pelas vicissitudes dos fenômenos, mas 

sim, a atitude de fixar a visão na essência das coisas 

para encontrar o verdadeiro que existe atrás das 

aparências que se apresentam. 

Tenha prazer pela busca do conhecimento, da verdade 

dos fatos e de se tornar uma mulher de opinião 

formada, crítica e que enxerga além da maioria. 

Crescendo hoje: Buscarei além dos fatos básicos, me 

tornando uma mulher de conteúdo, opinião firme e 

exemplo. Diferenciar-me-ei sendo seguida pelas demais, e 

não simplesmente seguindo a maioria. 
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Uma reputação de mil anos pode ser determinada pela 

conduta de apenas uma hora. 

Marco Aurélio 

Com a reputação apenas você pode intimidar e vencer; 

um deslize, entretanto, e você fica vulnerável, e será 

atacada por todos os lados. Torne a sua reputação 

impenetrável. Comumente julgamos as pessoas pela 

aparência, pelo que é mais visível aos nossos olhos — 

roupas, gestos, palavras, atos. Na esfera social, as 

aparências são o barômetro de quase todos os nossos 

julgamentos, e você não deve se iludir acreditando em 

outra coisa. Um escorregão em falso, uma estranha ou 

repentina mudança na sua aparência, pode se mostrar 

desastroso. Esta é a razão da suprema importância de 

fazer e manter uma reputação que tenha sido criada 

por você mesma. Você deve se esforçar para criar uma 

reputação por uma qualidade importante. Esta 

qualidade a colocará em evidência e fará com que 

falem de você. Uma sólida reputação aumenta a sua 

presença e exagera a sua força sem que você precise 

gastar muita energia. Como se diz, a sua fama 

inevitavelmente chega antes, e se ela inspira respeito, 

grande parte do trabalho já estará feito quando você 

entrar em cena, ou pronunciar uma simples palavra.  

Crescendo hoje: Construirei uma reputação sólida e  

baseada em qualidades autênticas. 
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Não precisas de muralhas! 

As muralhas que não te protegem, te isolam. 

Richard Bach 

Como os seres humanos são criaturas sociais por 

natureza, o poder depende da interação social e da 

circulação. Para se tornar poderosa, você deve se 

colocar no centro das coisas. Toda atividade deve girar 

em torno de você, e você deve estar atenta a tudo que 

acontece. 

Tornamo-nos companhias agradáveis quando 

“existimos” para os demais, quando estamos em 

exposição e circulação. Você lembra-se de um filósofo, 

um artista sem o ter conhecido pessoalmente, mas 

jamais poderá citar o nome de uma boa companhia 

sem que com ela tenha convivido, compartilhado 

algum tempo. Quanto mais você está em contato com 

os outros, mais graciosa e à vontade você se torna. O 

isolamento, por sua vez, gera uma estranheza nos seus 

gestos que leva a um isolamento ainda maior, quando 

as pessoas passam a evitar você. O isolamento é um 

perigo para a razão, sem favorecer a virtude... 

Crescendo hoje: Quero ser lembrada como uma boa 

companhia, por isso não me isolarei do mundo e das 

pessoas, estarei em circulação em ambientes que 

valorizem meu tempo e minha presença. 
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Prósperos buscam prósperos... Aos que escolheram a 

infelicidade, que busquem outros infelizes. 

Paulo Silveira 

Evite o infeliz e o azarado. Estados emocionais são tão 

contagiosos quanto às doenças. Os infelizes às vezes 

provocam a própria infelicidade, e podem provocar a 

sua também. Associe-se aos felizes e afortunados. Há 

pessoas que atraem a infelicidade com seus atos 

destrutivos e o efeito perturbador que exercem sobre 

os outros. Seria ótimo se pudéssemos chamá-los de 

volta à vida, mudar seus padrões, mas quase sempre 

são esses padrões que são assimilados por nós e nos 

mudam. A razão é simples — os seres humanos são 

extremamente suscetíveis a humores, emoções e até 

maneiras de pensar daqueles com quem convivem. 

Compreenda isto: no jogo do poder, as pessoas com 

quem você se associa são importantíssimas. O risco de 

se associar a contaminadores é que você desperdiça 

tempo e energia preciosos para se livrar disso. Culpada 

por uma espécie de associação, você também será uma 

sofredora aos olhos dos outros. Jamais subestime o 

perigo do contágio. 

Crescendo hoje: Esteja alerta a estes sinais do 

contaminador; aprenda a olhar o descontente no olho. E, 

o mais importante, não tenha dó. Não se complique 

tentando ajudar. O contaminador não vai mudar, mas 

você se confunde. 
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Parabéns Mulher Próspera... 

Michelle & Paulo Silveira 

P az, saúde e alegria, hoje é o seu dia 

A bra todos os presentes, que a vida lhe dá 

R elembre cada pessoa que cruzou o seu caminho 

A migos e parentes são os melhores presentes 

B usque olhar sempre, para o melhor de cada um 

E squeça brigas, intrigas, defeitos e erros 

N ão vale a pena viver de coisas passadas 

S eja sempre você e seja muito feliz. 

M uito se deve a este maravilhoso SER que continua a 

obra de DEUS  

U nida a valores mais íntimos e humanos   

L evada servir com inteligências desde os primórdios 

H onrando a humanidade em suas grandes obras 

E levada à condição de matriarca do mundo 

R evela-se a cada dia a criatura mais evoluída de todos 

os tempos. 
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P ense constantemente em evoluir suas condições 

físicas, morais e espirituais 

R econheça que há dentro de nós, uma fonte de poder 

da qual tiramos tudo que necessitamos 

O bserve cuidadosamente o que pensa, o que diz, o que 

faz, para não ferir nem prejudicar ninguém 

S eja otimista, alegre, jovial, deixando transparecer em 

seu semblante paz e serenidade 

P rocure cumprir seus deveres com amor, alegria e 

gratidão 

E squeça por completo cenas tristes do passado: os 

erros, as mágoas, as ofensas que alguém lhe fez   

R etribua a confiança que alguém lhe deposita, 

cumprindo seus compromissos, seus deveres sociais e 

culturais  

A umente seu otimismo, alimentando pensamentos 

positivos de paz, harmonia, amor, confiança, sucesso e 

prosperidade. 
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As próximas 

páginas são 

dedicadas às 

Mulheres Mães 
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Mãe 
Mario Quintana 

Mãe... São três letras apenas 

As desse nome bendito: 

Também o céu tem três letras 

E nelas cabe o infinito. 

 

Para louvar nossa mãe, 

Todo o bem que se disser 

Nunca há de ser tão grande 

Como o bem que ela nos quer. 

 

Palavra tão pequenina, 

Bem sabem os lábios meus 

Que és do tamanho do céu 

E apenas menor que Deus! 
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Mulher – Mãe 
Paulo Silveira 

Senhor, 

obrigado por teres feito existir no mundo a mulher. 

Ela é sentido, afeto, carinho, 

dedicação, conforto, beleza, amor. 

É amiga, irmã, companheira, esposa, mãe. 

É nela que se processa o mistério da vida, 

é nela que se firma a maturidade do homem, 

é ela conforto na hora da partida! 

Senhor, ajuda-nos a conservar a mulher, mulher, 

pois sem ela o mundo perderá seu sentido 

e a técnica esmagará o homem. 

Faltará no mundo o amor. 

Senhor, ilumina-nos, orienta-nos 

para que sejamos conscientes e esclarecidos 

e ajudemos as meninas, as moças, as senhoras 

a assumirem com dignidade sua feminilidade 

e, sobretudo, sua insubstituível presença-ação: 

fonte de vida, afeto-segurança, amor-esperança, 

berço e lar do propriamente humano... 
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E, Senhor, livra os nossos futuros irmãos 

de nascerem de ventres-máquinas, 

de se amamentarem em seios-gélidos, 

de serem ninados por braços metálicos: o robô-mãe. 

Faze para eles o milagre que para nós fizeste: 

Que eles tenham mãe de carne e osso, 

de intuição, carinho, colo, leite, sorriso... 

De beijos, presença, firmeza, dedicação, 

Mãe-Gente, Mãe-Mulher, Mãe-Amor. 

Como aquela que tiveste 

e a quem minha mãe um dia 

me ensinou com ternura  

a profundamente amar. 

 

Dedico este poema a todas as Mulheres que 

dignificam a sua representação divina e em 

especial a minha fabulosa e querida MAMÃE – 

Maria Gabriel Nunes Silveira 

Agradeço por tudo MAMÃE QUERIDA 

ADMIRO-TE E A AMO ETERNAMENTE... Paulo 
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Mamãe 
Roque Schneider 

Se eu quisesse agradecer-te tudo aquilo que te devo, eu 

deveria passar o resto de minha vida, de joelhos, 

rezando. 

És a presença maior em meio a tantas outras presenças 

amigas que marcaram minha existência. 

Fostes e continuas sendo a grande mestra dos meus 

dias. 

Na tua escola de amor aprendi a distribuir bondade, 

semear conforto e repartir um pouco de mim mesmo 

com todos aqueles que Deus colocou em meus 

caminhos. 

Na tua escola de coragem, renúncia e perseverança, 

aprendi a enfrentar os problemas, vencer os obstáculos 

e seguir em frente, com um sorriso nos lábios e um 

grande ideal no coração. 

Foste o grande evangelho-vivo dentro do meu 

cotidiano. Em ti, mamãe, encontrei o próprio Deus. 

E por isso eu rezo e canto um hino à vida. Por isso te 

abraço, comovido, dizendo apenas: 

Mamãe, obrigado! 
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Oração de Mãe 
Ataíde Lemos 

Mãe, hoje a saudades de você  

Em meu peito apertou  

Ao ouvir uma música que tocou  

Senti atingido meu coração  

Não contive minha emoção.  

Um nó na garganta enroscou  

Uma lágrima dos olhos rolou  

Sua lembrança veio à mente  

Por não estar mais presente.  

Ao retornar no tempo  

Tudo veio em meu pensamento  

Uma história tão sofrida  

Que foi marcada sua vida.  

Viveu o amor, entre meio a dor  

Mas nunca seu materno calor  

Aos seus filhos faltou.  

Sua maior alegria aconteceu  

Ao ver os frutos que colheu  

Uma tamanha felicidade  

De não ter perdido nenhum deles  

Mesmo com toda dificuldade. 

Mãe, eu te amo demais  

Não imaginas a falta que faz  

Mesmo sabendo que onde estás.  

És feliz; e pode me olhar mais. 
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Minha Mãe 
Casimiro de Abreu 

Da pátria formosa, distante e saudoso, 

Chorando e gemendo meus cantos de dor, 

Eu guardo no peito a imagem querida 

Do mais verdadeiro, do mais santo amor; 

 - Minha Mãe! 

Nas horas caladas das noites d’estio 

Sentado sozinho co’a face na mão, 

Eu choro e soluço por quem me chamava 

- Ó filho querido do meu coração! 

 - Minha Mãe! 

No berço, pendente dos ramos floridos, 

Em que eu, pequenino, feliz dormitava: 

Quem é que esse berço com todo o cuidado 

Cantando cantigas alegre embalava? 

 - Minha Mãe! 
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De noite, alta noite, quando eu já dormia 

Sonhando esses sonhos dos anjos dos céus, 

Quem é que meus lábios dormentes roçava, 

Qual anjo da guarda, qual sopro de Deus? 

 - Minha Mãe! 

Feliz o bom filho que pode contente 

Na casa paterna de noite e de dia 

Sentir as carícias do anjo de amores, 

Da estrela brilhante que a vida nos guia! 

 - Minha Mãe! 

Por isso eu, agora, na terra do exílio, 

Sentado sozinho co’a face na mão, 

Suspiro e soluço por quem me chamava: 

- Ó filho querido do meu coração! 

 - Minha Mãe! 
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Alfabeto para as Mães 

 Michelle & Paulo Silveira 

 

Ame seu filho para ser amada por ele. 

Bendiga a Deus por tudo o que Dele recebeu. 

Creia na sublime missão que Deus lhe confiou. 

Disponha-se a ajudar seus filhos com conselhos. 

Eduque não só com palavras, mas com bom exemplo. 

Faça com amor o dever de cada dia. 

Garanta cada vez mais, um mundo melhor para seus filhos. 

Hoje, leia a Bíblia com atenção e esperança. 

Inspire seus filhos a praticar as virtudes. 

Justifique seu casamento, amando ainda mais seu esposo. 

Lembre-se de rezar e ensinar os filhos a conversar com Deus. 

Mantenha-se firme nos ensinamentos de Cristo. 
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Não se iluda com as coisas mundanas. 

Ódio e inveja, mantenha-as longe de seu coração. 

Pense que amanhã será melhor, se hoje você viver bem. 

Queira o bem, sem escolher a quem. 

Reflita... para acertar. 

Sorria diante dos problemas. 

Tire os maus costumes de seus filhos. 

Use as mãos maternas somente para acariciar, não para bater. 

Vença as dificuldades pela fé e pelo otimismo. 

Zele com carinho todas estas recomendações e descubra o 

êxito e a felicidade das grandes Mães. 
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Vencer Significa 

Paulo Silveira 

VENCER os outros não chega a ser uma grande vitória. 

VITORIOSO é aquele que consegue vencer a si próprio, 

combatendo seus vícios e controlando suas paixões. 

A VITÓRIA sobre nós mesmos é muito mais difícil, pois 

ela acontece em plena solidão, nas dores mudas, sem 

os aplausos dos demais. Ela requer mais coragem, mais 

disciplina, mais ousadia, maior neutralidade em 

relações as críticas dos dissidentes e da nossa própria 

autocrítica.   

Mas se você não consegue da primeira vez, faça de 

novo. O simples fato de tentar de novo já contará como 

uma primeira vitória. Considere sempre a verdade e 

nunca aceite os limites, principalmente os da idade, 

pois o homem nunca se torna velho desde que seus 

lamentos não tomem o lugar de seus sonhos, da busca 

incessante dos seus objetivos e das suas ações 

criadoras.  

PAZ, AMOR, SAÚDE E PROSPERIDADE A VOCÊ... 

Até breve! 
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Contato com os autores para treinamentos 
in company, seminários, palestras, 

conferências, assessoria e consultoria nas 
áreas de Liderança, Marketing, Vendas, 

Comunicação e Comportamental: 
 

TDC CONSULTORIA EM VENDAS, 
LIDERANÇA E MARKETING LTDA 

 
 

Rua Recife, 247 – Bairro América 
Joinville – SC – CEP 89217-050 
 
Telefones para contato direto: 
(47) 3027-2386 / 3027-2387 / 9108-8666 ou 
(11) 9821-3193 
 
michellesilveiratdc@yahoo.com.br 
michelle.borchardt@datasul.com.br 
paulosilveiratdc@yahoo.com.br 
falecom@paulosilveira.com.br 
 
 
 

www.paulosilveira.com.br

mailto:falecom@paulosilveira.com.br
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Conheça os títulos da coleção 

ATITUDE 

 

Essência da Vida  

Compartilhada em Palavras 

 

- Para Mulheres, Mães e Família 

- Para Homens, Pais e Família 

- Para Prosperidade 

- Para Relações Humanas 

- Para Auto-Estima 

- Para Motivação 

- Para Reflexão 

E também: 

ATITUDE – Virtude dos Prósperos 

 


