Para ser um vencedor, é importante ter como base a seguinte
palavra-chave: persistência. No
decorrer da vida encontramos diversos desafios, a cada dia aprendemos novas lições e a melhor
estratégia para crescer na vida e
alcançar o sucesso é aprender a
converter os obstáculos em oportunidades.
Para ajudar nessa missão, esse livro traz textos inspiradores, que
instigam o leitor a refletir sobre
seus verdadeiros talentos, fortalecer sua autoestima e assim alcançar a felicidade tão almejada.
Lembre-se que nada na vida
acontece por acaso. Há sempre
uma escolha a ser feita quando
nos deparamos com as situações
e o melhor jeito de saber qual a
melhor opção é através do autoconhecimento.
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D

edic atóri a

Este livro não seria uma realidade se não fosse por
um casal, Fernando Augusto e Pâmela. Talvez até
hoje estivesse com os textos guardados, sem a possibilidade de fazê-los chegar aos leitores.
Tudo começou em 30 de agosto de 2010, em uma
visita à casa deles quando conversava sobre a vontade de escrever um livro. Pâmela, que conhecia
muitos textos, disse para colocá-los à disposição das
pessoas. Achava egoísmo da minha parte não publicá-los, o que certamente faria bem a muita gente.
Falei que mes- mo se quisesse não seria possível,
pois não tinha condição de publicar um livro. Logo
em seguida, eles me contestaram dizendo que não
era preciso lançar um livro pelos meios gráficos.
O Fernando Augusto tomou a frente e criou um
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blog. Disse: “Agora você pode publicar seus textos e
deixar de ser ‘egoísta’.” Argumentei que nada sabia
sobre blog, começaria algo desconhecido. Mas, ele
disse: “Pode deixar que vamos lhe orientando, basta
colocar uma mensagem todos os dias.”
Então, se hoje o blog tem tantos acessos e o livro foi
lançado, devo tudo a eles.

Obrigado por tudo,
VILLARDO PRIOR.
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n tr od u ç ã o

Como diz Melhor Crescer na Vida é um livro formado por textos com mensagens de motivação. Procura, através da leitura, transformar o dia a dia das
pessoas que precisam, e gostam de palavras incentivadoras. Acordá-las para
viver uma nova vida em busca da felicidade tão desejada. Um novo rumo, alcançar os desejos almejados guardados no coração.
Fazer o leitor acreditar em seus dons, nos talentos
que vivem dentro de cada um. Que sempre haverá
uma saída, uma solução para os obstáculos. Há sempre uma escolha antes de nos desesperarmos com as
opções feitas. O livro procura elevar a autoestima
constante de cada um.
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Ensina também à agradecer tudo que recebemos,
transformando o pouco que temos em muito em
nossa vida. Para tanto é necessário ter estratégia
para alcançar o sucesso. A persistência é a aliada
dos vencedores. Monte seu projeto de vida e embarque nele com entusiasmo, a vitória será a sua
companheira. O sucesso está nas coisas simples da
vida que com o tempo deixamos de observar: é o
amanhecer, o entardecer, o anoitecer. Uma nova
vida se forma a cada manhã; são os novos planos
nascendo. É a esperança batendo à porta do hoje,
sem cerimônia, simples como o amanhecer, belo
como o entardecer. É a fé nos carregando para o
futuro, aprendendo a lição do presente, corrigindo
os erros cometidos, sem medo dos novos desafios.
Neste livro o leitor aprende a como lidar com o sucesso para que ele não seja a derrota do amanhã.
Encontra textos que falam da batalha de todos
os dias em busca da felici- dade. Cada um de nós
carrega um dom dentro de si, mas não sabe como
colocá-lo em prática. Basta ter paciência, que em
um determinado momento ele vai se manifestar.
Aqui as palavras carregam uma magia cultivando
a confiança, transformando o esforço em prêmio. A
determinação liberada pelas palavras faz lutarmos
pela vitória desejada. Comemore cada conquista,
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não importa o tamanho, a magnitude, mas sim a
atitude liberada para alcançá-la. Saímos pelo mundo procurando respostas, encontrando desafios que
nos estremecem de receios. Sempre haverá outro
dia para pensarmos em uma boa solução e vencer os
obstáculos. Derrotaremos o ontem e o amanhã será
a recompensa do sucesso. Tenha bons pensamentos,
coragem para enfrentar as batalhas de todos os dias.
Tenha fé para derrotar o desânimo. Coloque uma
nova vida, deixe as feridas para trás, elas são medalhas por toda a luta desempenhada. Não deixe o
fracasso lhe tomar, acredite em você!
Mudar uma vida não é fácil, precisa-se de esforço
extra, uma força necessária para a grande virada.
Não desperdice a esperança, ressuscite após cada
tristeza que lhe abater. O sucesso realmente não
tem data marcada, contudo, aquele que carrega a
esperança no coração está perto do êxito.
Realize seus desejos, não tenha medo, você é a reviravolta dos tempos. Seja melhor a cada amanhecer,
produzindo uma onda de pequenas vitórias. Viva o
que sempre dese- jou, seja um vitorioso, um campeão. Nada na vida acontece por acaso!
Boa leitura!
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Capít u lo I

A
C

uto

onhec ime nto

A

c redi ta r, Alc a nç a r,

A pr ov ei ta r S eu Ta l en to , N ã o
Tenh a M ed o!

Cada um tem seu talento o que nos torna únicos.
Levamos a nossa criatividade à vida que acontece
ao nosso redor.
Acredite em seu talento, coloque-o ao alcance de
quem precisa dele. Aproveite a oportunidade e
disponibilize para o mundo. Nascemos com determinadas características, não as escolhemos. Somos
resultado de uma química de sentimentos, dons que
nos diferem. Por isso, não podemos viver a vida das
outras pessoas, seguimos caminhos diferentes. Acredite em você, tire da pasta da vida os seus projetos e
os exponha para todos. Busque seus sonhos, não te-
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nha medo. Você não fracassará: coloque seus dons
para trabalhar! Você irá longe, encontrará a oportunidade do êxito. O sucesso é o prêmio do esforço.
“Nunca tenha medo de perseguir os seus sonhos.
Com prudência e sabedoria, você irá longe naquilo
em que trabalha com gosto”.

E

ncon tr a r resp o s ta
pa r a a v ida

Por muito tempo desperdicei a minha vida. Procurando resultados em lugares ocos, acabei ficando
sem referência. A minha direção às minhas respostas ficaram sem rumo.
Procurei em lugar errado. Desperdicei meus esforços
em várias direções, acabei perdido. O arco-íris da
vida ficou cinza, sem o sabor da alegria.
Minha esperança tropeçava no abatimento do sorriso. Que pena, não cheguei a lugar algum. O meu
olhar ficou sentado numa varanda observando o
nada. A vida me esperava, mas as minhas forças
estavam enfraquecidas pelo desânimo. Parei para
analisar, meditei sobre os acontecimentos: eu sou a
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falha. Estou perdido com minhas hesitações. Tenho
que me concentrar em um passo de cada vez. Na
vida, primeiro engatinhamos, depois aprendemos a
andar. Estou errado, não posso querer andar de bicicleta, não sei nem andar! Comecei tudo de novo,
deixei a tentativa errada para trás. Vou me concentrar no primeiro passo e vencerei. Fixarei o meu esforço ao primeiro passo, depois poderei seguir sem
hesitação. Aprendi que, na vida, todo o começo tem
ser bem estruturado, caso contrário, não chegarei
bem ao passo seguinte.

L

iberda de de v i v er é

r e sp on s a bil ida de de ati tu de

Deus não pune ninguém. Nós somos responsáveis
por nossos atos. Nem sempre respeitamos os limites
do bom senso da vida. Quando acontecem os dissabores dos dias queremos encontrar onde erramos
e/ou culpar alguém. Na verdade ouvimos a voz da
razão, passamos dos limites, acabamos caindo num
abismo formado de erros sucessivos.
Deus está para nos ajudar a sair dos abismos que
criamos. O responsável por toda a angústia – claro - somos nós. Não esqueça que o livre arbítrio
está em nossas mãos. As atitudes tomadas são atos
isolados da nossa liberdade de viver. Não queira,
no momento do erro, que a sua liberdade tivesse
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sido vigiada. Temos autonomia de viver fora das
gaiolas da vida.
Sendo assim, cuide da liberdade que tem, ela é de
sua responsabilidade. Cuidado com o limite dos seus
atos. Deus sempre estará conosco. “Digo-vos ainda
isto: se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que
está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.”.
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Este livro foi composto nas tipologias Cordial, Trajan Pro e Porcelain
e impresso nas oficinas da gráfica Vozes, Petrópolis, RJ,
para a Evolução Publicações - Editora FEIC em 2015.

Villardo Prior

é um autor carioca, que descobriu
a paixão pela escrita no início do
ano 2000, quando passou por diversas mudanças na vida que o
motivaram a transformar suas atitudes e pensamentos em textos.
Hoje, suas mensagens ajudam
a transformar a vida de diversas
pessoas, que o seguem através do
seu site e pelas redes sociais.
Em 2014, disponibilizou seu primeiro livro, 10 Regras Para um
Vencedor, através do seu site. O
livro Como Melhor Crescer na
Vida é o primeiro do autor a ser
publicado através de uma editora.
Conheça mais do Villardo Prior em:
www.motivacaoagora.com.br
facebook.com/motivacaoagora
instagem/motivacaoagora

“O sucesso não tem data marcada e
aquele que carrega a esperança no
coração está ainda mais perto do êxito.
Monte seu projeto de vida e embarque
nele com entusiasmo, a vitória será a
sua companheira.”

O livro Como Melhor Crescer na Vida é uma coletânea
com diversas mensagens que motivam e auxiliam o
leitor a tirar lições positivas das situações do dia a dia
e encontrar a verdadeira satisfação pessoal. Procura,
através da leitura, incentivar a vencer as batalhas
diárias e alcançar o sucesso em diversos aspectos da
vida.

