Porque Ser
Diferente?
Ser bem sucedido é uma
decisão. O que você deseja
da vida?

Segue 20 dicas de pessoas bem sucedidas

1_ Onde Começar?
O primeiro passo é assumir responsabilidade
pela sua situação.
Pare de culpar o governo, seus pais, sua
infância... , caso contrário, você sempre irá ter
uma desculpa para ficar no mesmo lugar.
Você está a onde está pelas decisões que você
tomou até agora na vida. O que você pode
fazer melhor?

2_ Objetivo
Tenha um objetivo grande na vida, algo que te
alegre e te motive a levantar da cama todos os
dias. Precisa ser claramente definido e escrito.
Cada dia faça algo a mais para chegar mais
perto da realização do mesmo.
Exemplo: Quero ter minha própria casa, carro,
filhos bem educados, não dever para ninguém,
dinheiro no banco e um trabalho que me faça
feliz.

3_ Educação
Nunca pare de aprender e de se aperfeiçoar.
Hoje há tanta concorrência que qualquer um
pode fazer o seu trabalho e o mercado
somente paga pelo seu valor. Se você sabe
fazer pouco, o mercado vai te pagar pouco.
Procure cursos que te ajudem a ampliar seus
conhecimentos.
*Sabias que Senai/Senac oferecem cursos
gratuitos e coursera.org oferece cursos online
de faculdades Americanas gratuitamente?

4_ Trabalho e dedicação
O homem foi criado para trabalhar, isso está
na bíblia. No trabalho o homem encontra
prazer e satisfação na vida. Por isso é
importante fazer o que você realmente gosta.
Seja dedicado em tudo o que fizer e nunca faça
nada pela metade ou desonestamente. Sempre
procure um jeito de fazê-lo mais rápido,
melhor e mais econômico.
Seja reconhecido como uma pessoa esforçada,
justa e honesta em tudo o que fizer isso lhe
ajudará a ser bem sucedido. Por exemplo, no
esporte, os jogadores mais dedicados se
tornam campeões e ganham os melhores
salários.

5_ Previdência
Não dependa só do INSS (Previdência Social).
Pessoas de sucesso têm previdência privada.
Por apenas R$ 50 ao mês você pode abrir uma
conta em qualquer cooperativa e salvar
dinheiro suficiente para não depender do
governo quando se aposentar.
Sabias que depositando R$100 por mês na sua
previdência privada por 40 anos com
rentabilidade de 6% se torna quase
R$200.000? Pelo outro lado se você salvar
R$100 por mês de “baixo da sua cama” em 40
anos seria apenas R$48.000.
Não perca mais tempo e começa já, tempo é o
fator mais importante na previdência.

6_ Investimentos
Não invista o seu dinheiro e tempo em
esquemas que prometem dinheiro rápido, isso
não existe. Melhor exemplo é a loteria, sua
chance de ganhar é praticamente zero e você
nunca vê esse dinheiro de volta. Olha o que a
bíblia diz: “Quem trabalha a sua terra terá
fartura de alimento, mas quem vai atrás de
fantasias não tem juízo.” Provérbio 12:11

7_ Poupar & Investir
Maioria das vezes, as pessoas mais ricas não
são as que fazem mais dinheiro, mas as
pessoas que melhor economizam e investem o
seu dinheiro.
Pare de gastar dinheiro com coisas que não
dão retorno. Ex. Não vá para o shopping,
cinema, restaurante, balada ou bar todos os
dias e gaste seu dinheiro que nunca voltará.
Uma boa regra é guardar 10-15% do seu salário
por mês e colocar na sua previdência privada
ou investir em ações/Tesouro Nacional ou
propriedades que geram aluguéis.
Olhe o que a bíblia diz: “Quem ama os prazeres
passará necessidade...” Provérbios 21:17

8_ Persistência
A vida é cheia de obstáculos, dificuldades que
encontramos no meio do percurso, sem
dificuldades não aprendemos e não nos
aperfeiçoamos. Em cada dificuldade aprenda a
lição e evite o mesmo erro. Todo mundo tem
problemas, mas quem persisti se sucede.
“Por isso não tema, pois estou com você;
não tenha medo, pois sou o seu Deus.
Eu o fortalecerei e o ajudarei;
Eu o segurarei com a minha mão direita
vitoriosa.” Isaías 41.10 (NIV).

9_ Tempo
Não gaste seu tempo com atividades sem
propósito. Você nunca ganhará de volta o
tempo perdido.
Invista seu tempo em aprender, se aperfeiçoar,
ler livros, ajudar os outros e em atividades que
irão ajudar no seu futuro.
Sempre se pergunte, “Qual o melhor uso do
meu tempo agora mesmo?”
“Tenham cuidado com a maneira como vocês
vivem; que não seja como insensatos, mas
como sábios, aproveitando ao máximo cada
oportunidade...” (Ef.5:16).

10_ Para os Homens
Homens! A mulher quer ser honrada e
estimada! Diferente dos homens, elas
precisam ser elogiadas e escutar
constantemente que são amadas. Para o
homem isso não vem fácil, mas não perca a
oportunidade de falar isso para ela. Sempre
encontre algo sincero para elogiar ela e fazer
ela se sentir especial, elas desejam nossa
aprovação.
Garanto-lhe que se você fizer isso
honestamente, vais ganhar o respeito e honra
que você deseja. Lembrem-se, como homens
têm que sempre tomar o primeiro passo.

11_ Para as Mulheres
Mulheres! Quer fazer seu homem feliz?
Respeite e honre-o. Mais que amor o homem
deseja respeito. Parem e reflitam, homens
chegam ir até a guerra para ganhar respeito.
Fale para eles, quando possível e sem falsidade
que você tem orgulho dele, seja o chefe de
torcida dele e ele te dará o amor que desejas.

12_ Direitos
Um problema sério hoje é o pensamento que a
sociedade te deve algo. Isso é errado, ninguém
te deve nada. Não é o dever das empresas ou
do governo dar um trabalho ou até mesmo lhe
sustentar. Cada um tem que fazer sua parte na
sociedade. A bíblia deixa bem claro: “... Se
alguém não quiser trabalhar, também não
coma.” 2 Tessalonicenses 3:10

13_ Pontualidade
Se você combinou se encontrar em um horário
específico, compareça sempre 5 min. antes.
Chegar tarde ou depois do tempo marcado
pode parecer algo comum, mas não significa
que é o correto. Chegar a tempo é um sinal de
respeito. Pare e reflita o que você acha de uma
pessoa que sempre chega tarde, em
comparação a uma pessoa que sempre chega
na hora? Tem preferência?

14_ Dívidas
Faça um planejamento para não dever nada a
ninguém e não viver sempre em dificuldades
financeiras. Respeite o orçamento familiar e
pague suas contas em dia. Conta atrasada se
torna dívida!
Mais importante que o dinheiro, é a sua
reputação. Uma boa reputação traz
oportunidades e o favor dos outros. Honre o
seu nome sendo um bom pagador!
“Não fiquem devendo nada a ninguém. A única
dívida que vocês devem ter é a de amar uns
aos outros...” Romanos 13:8 (NIV)

15_ Honestidade
Seja uma pessoa honesta em todos os
sentidos. Sempre diga a verdade, não engane,
não tome vantagem, não abuse, não maltrate
e não acuse, seja conhecido como uma pessoa
que honra a sua palavra.
O ditado, “Achado não é roubado” é errado, e
não há benção em ficar com o que não é seu.
No final tudo o que você faz tem uma
consequência.
“Não se deixem enganar: de Deus não se
zomba. Pois o que o homem semear, isso
também colherá.” Gálatas 6:7

16_ Vivendo em Comunidade
Você quer viver em uma comunidade melhor?
E fácil! Jesus disse “Amara o teu próximo como
a ti mesmo” (Mateus 22:39).
Então, use a “Regra de Ouro” trate as pessoas
como você gostaria de ser tratado. Não gosta
quando alguém corta na fila, não faça o
mesmo. Não gosta quando alguém não fala
“obrigado” ou,”por favor,”? Sempre agradeça
e faça os outros se sentir bem. Gostaria de
uma cidade limpa? Limpa o que você suja.
Gosta de dormir em silencio? Respeite os
horários de silencio. Lembrado que você não é
inferior, ou melhor a ninguém, todos temos os
mesmos direitos.

17_ Amizades
Bons amigos são uma benção, eles te ajudarão
a alcançar seus objetivos. Procure se socializar
com pessoas que contribuirão com o seu
crescimento moral e espiritual.
Olhe o que a bíblia diz: “Aquele que anda com
os sábios será cada vez mais sábio, mas o
companheiro dos tolos acabará mal.”
(Provérbios 13:20)

18_ Dicas para Viver Saudável
Beba água durante todo o dia. Importante
fazer pelo menos 30 minutos de algum tipo de
exercício todos ou quase todos os dias. Evitar
ou limitar o consumo de álcool. Evitar
alimentos com frituras, gorduras saturadas,
quantidades alta de sal e açúcar. Comer
alimentos naturais como frutas, verduras,
peixe e frango mais do que carnes vermelhas
(carne bovina e de porco). Evitar comidas
processadas e empacotadas como salgadinhos
e bolachas. Café da manhã é realmente a
refeição mais importante do dia. Dormir é
muito importante. Adultos a partir dos 18 anos
devem dormir 7 a 9 horas por noite.

19_ Ajude Seu Próximo
Você não precisa ser rico para poder ajudar os
outros. No entanto, quando você for rico, e
sem dúvida serás não se esqueça de dar de
volta a sua comunidade o favor ganho deles. O
governo não consegue fazer tudo sozinho. Se
conheceres algum ou um instituto qual precisa
de ajuda, ex. orfanato, asilo, escola, uma viúva
ou deficiente, não espere, qualquer ajuda é
bem-vinda. Não há maior recompensa que
ajudar os mais necessitados.

20_ Último Recado
Não esqueça, mesmo que você for à pessoa
mais próspera, se você morrer sem Jesus Cristo
tudo foi em vão.
“Pois, que adiantará ao homem ganhar o
mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que
o homem poderá dar em troca de sua alma?”
Mateus 16:26
“Porque a vontade do meu Pai é que todo
aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha
a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último
dia”. João 6:40
O que fazer para estar em paz com Deus?
Somente orar: Querido Jesus, reconheço que
necessito do seu sacrifício na cruz e da sua
ressurreição para ter meus pecados
perdoados. Guia meu caminho, guarde e
ilumine o meu futuro e o da minha família.
Amém

Para conseguir um resultado diferente
da maioria das pessoas, você tem que
ser diferente!
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