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Você tem
7 dias para

vencer suas 
guerras!

Seja um estrategista
de sucesso!



Dedicatória
Dedico a você que está viven-

do suas guerras. Por experiência, 
sei que elas são difíceis, dolorosas 
e deixam cicatrizes. Porém, creia 
que elas vão passar e nunca mais 
você será o mesmo. Pode ter cer-
teza! Existe um lado bom na guer-
ra que você está vivendo. E eu te 
convido a mudar o foco: ache o lado 
bom, pois ele existe!



Agradecimentos
Sou agradecido por todas as 

guerras que enfrentei. Confesso 
que em alguns momentos achei 
que não iria suportar, mas depois 
que passou, descobri que elas 
apenas me fizeram ser uma pes-
soa melhor. Nossas guerras foram 
feitas para sermos aperfeiçoados. 
Nossas guerras foram feitas para 
serem vencidas.



O que é estratégia:
Definição de estratégia: é uma 

palavra com origem no termo grego 
strategia, que significa plano, mé-
todo, manobras ou estratagemas 
usados para alcançar um objetivo 
ou resultado específico.

Partindo do princípio de que 
em todas as guerras travadas o 
objetivo dos oponentes é vencer, 
e considerando que toda batalha 
tem um ponto de partida, é corre-
to dizer que quando se trata das 
guerras pessoais e dos grandes e 
pequenos desafios da vida, o ponto 
de partida é a mente.

Considerando que toda bata-
lha travada tem início, meio e fim, 
você vai perceber que vários con-
ceitos errados, muitos deles enrai-



zados em nós, inseridos no nosso 
dia a dia e no nosso “modus  viven-
di”, vem ofuscando o alvo e atra-
palhando a estratégia. Quando fa-
lamos em estratégia, falamos em 
esquemas, planos, métodos, ma-
nobras, estratagemas; tudo isso 
voltado para um alvo, um objetivo 
final – leia novamente a definição 
da palavra estratégia para enten-
der melhor. Vamos dizer que para 
viver bem consigo mesmo e com os 
outros, ser útil à sociedade, realizar 
seus projetos pessoais, desenvol-
ver seus dons e talentos e ganhar 
dinheiro com isso, você precisa ser 
um estrategista.

Mas o que fazer para se tornar 
um estrategista? Você precisa co-
nhecer três fundamentos.



Definição de fundamento: base, 
alicerce.

A definição da palavra fundamento 
serve para você perceber que, se não ti-
ver bases e alicerces, é ruína na certa. 
Algumas pessoas se perguntam por que 
começam bem e depois tudo desanda. 
Vejam os alicerces,  confiram os funda-
mentos. Sem eles, a estratégia não foi 
sólida, não vingou. Então, te convido a 
fazer de novo, agora conhecendo três 
fundamentos para se tornar um estra-
tegista e então travar a batalha de ma-
neira organizada, sólida e consciente.

Logicamente, o objetivo sempre 
será a vitória das batalhas para vencer 
a grande GUERRA.

1º fundamento: tenha consciência 
das fraquezas e doenças que se apode-
ram da sua mente, pois elas deformam



seus poderes estratégicos. Alinhe-se! 
Conheça a si mesmo cada vez mais.

2º fundamento: aprenda a declarar  
guerra contra si mesmo e literalmente 
ande pra frente, enfrentando desafios, 
somando vitórias, sendo uma pessoa 
melhor.

3º fundamento: trave uma batalha 
cruel e contínua contra os inimigos que 
moram dentro de você. Conheça-os e 
enfrente-os! 

Ciente dos fundamentos para se 
tornar um estrategista e na certeza de 
que as guerras existem, aplique dia a dia 
as estratégias seguintes, e com certeza 
você será um vencedor!



DOMINGO
1º DIA



DOMINGO
Toque a trombeta da 

guerra
Em todas as guerras, existe 

uma chamada para a declaração 
de guerra. Como isso acontece? 
Quando você percebe alguma área 
em que você precisa de vitória, ali 
está uma batalha que precisa ser 
travada. É preciso identificar seus 
inimigos, dar nome a eles. Identi-
ficados os inimigos, a próxima fase 
fica mais fácil: escolher as armas.

Em uma guerra não há espaço 
para ingenuidade. Quando se trata 
de inimigos, não se fazem conces-
sões, não se abrem exceções, não 



se usa meio termo.
Mas a pergunta que não quer 

calar é: você está preparado?
Esteja ciente das afirmações 

abaixo, sem “mimimi”, convicto de 
que existe uma guerra e que você 
agora é um estrategista, alinhado 
com fundamentos básicos para en-
frentar as batalhas. 

Princípios para guardar 
com você:
1. OS INIMIGOS EXISTEM. Sem 

rodeios, com ou sem medo, com ou 
sem fragilidade, não adianta fugir. 
A ordem é enfrentar.

2. SABENDO QUE OS INIMIGOS 
EXISTEM, NÃO SE DISTRAIA. Seja 
mais atento a tudo o que acontece 
ao seu redor.

3. SEU MAIOR ADVERSÁRIO



EXTRAI O QUE HÁ DE MELHOR EM 
VOCÊ. Prepare-se para erguer-se, 
travar uma batalha consciente, 
despertando dons que você nem 
sabia que tinha. Posicione-se e eles 
fluirão.

4. SER ATACADO SIGNIFICA 
QUE VOCÊ É IMPORTANTE. Sinta-se 
honrado de ser alvo dos seus ini-
migos, pois você tem valor e algo 
precioso que os atrai. Sabe aque-
la máxima, que diz que “ninguém 
joga pedra em fruto podre”? É isso!

5. DEFINIDAS AS ESTRATÉ-
GIAS, APRENDA A GUARDAR SE-
GREDO. Seja mais sucinto, cuide do 
seu desenvolvimento pessoal, tra-
ce sub-metas, estabeleça prazos 
para você mesmo e... silêncio. Só 
execute no momento certo. Nada



de autoafirmação! Faça as coisas 
acontecerem na hora certa e no 
momento certo. Deixe fluir. Mas 
durante o processo, cale-se. Você 
é um estrategista de sucesso. Com-
porte-se como tal! 



TAREFA 
DO DIA:

1. DESCREVA! Qual é sua maior batalha 
nesse momento?
2. PENSE! Você se sente preparado?
(  ) Sim (  ) Não. Por quê?
3. VISUALIZE! Se você concorda que 
seu maior adversário extrai  o que há 
de melhor em você,  em quais áreas 
você será aperfeiçoado quando vencer 
essa batalha?
4. PLANEJE! Você já tem seu plano por 
escrito, passo a passo?  Ex.: OBJETIVO 
MAIOR, METAS E SUB-METAS?



Se não tiver, comece já a tra-
çar seu plano. Utilize quantos 
rascunhos precisar, mas comece 
agora!



SEGUNDA
2º DIA



SEGUNDA
Não faça guerra com 

seu passado
“As coisas velhas já passaram; 

eis que tudo se fez novo”
2 Coríntios 5:17b

Se existe uma coisa que nos 
paralisa é o nosso passado. Ele é 
capaz de travar nossa trajetória e 
impedir que a gente saia do lugar, 
ou até mesmo faz com que fique-
mos dando voltas em torno de nós 
mesmos ou de situações que são 
impossíveis de mudar.

Interessante que quando pen-
samos no passado, nossa mente se 
volta justamente para as más con-



dutas – nossas e dos outros, maus 
momentos, más decisões. O passa-
do tem um poder de colocar dian-
te de nós uma lista de insucessos, 
fracassos, falhas, prejuízos, trai-
ções, maledicências, ou seja, ba-
talhas perdidas. Lembranças que 
nos enfraquecem, nos fragilizam e 
minam nossa energia e vontade de 
prosseguir. Por isso, é preciso tra-
var uma batalha contra seu passa-
do. Seja firme com você mesmo e 
diga NÃO ao passado sempre que 
ele surgir com toda a carga de de-
sânimo que ele traz consigo. Não 
é à toa que, certa vez, se lamen-
tando, uma pessoa disse: “Quero 
trazer à memória o que pode me 
dar esperança”, declarando guer-
ra ao passado opressor.



Se for preciso, mude de dire-
ção. Se houver riscos, enfrente sa-
bendo que é por uma boa causa, por 
um bom motivo, e os assuma. Ven-
ça a paralisação do passado. Sua 
mente resistirá e evitará o confron-
to, mas não aceite pacificamente 
as imposições da sua mente. Viva 
no presente e só assim vencerá as 
suas guerras.

Princípios para guardar 
com você:
1. SEJA SENSÍVEL AO MOMEN-

TO PRESENTE. Talvez você viva 
tanto no passado que não perce-
be mudanças que já aconteceram 
e outras que estão em pleno acon-
tecimento. Olhe ao seu redor e ob-
serve! Reflita quantas coisas boas 
aconteceram nos últimos tempos e 



passe a notar (e até a anotar) todos 
os dias.

2. NÃO APLIQUE AS ESTRATÉ-
GIAS PASSADAS PARA AS GUER-
RAS DO PRESENTE. “Nada é em vão. 
Se não é bênção, é lição.” 

Já ouviu isso? Pois é verda-
de. As más experiências (e as boas 
também) servem exatamente pra 
você saber na sua vida o que fun-
ciona e o que não funciona. Mude 
as estratégias e outros resultados 
(de sucesso) virão.

3. ADAPTE SEUS PENSAMEN-
TOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO PRE-
SENTE. Pare de criar conexão com o 
passado diante de tudo o que acon-
tece no seu dia a dia. Nossa mente 
faz isso, mas estamos treinando-
-a para viver o novo, momento por



momento, dia após dia, estabele-
cendo novos planos, novos rumos, 
novas ações.

4. APAGUE A MEMÓRIA DA ÚL-
TIMA GUERRA. Cada batalha tem 
seu grau de desafio e uma estraté-
gia própria deverá ser criada para 
enfim te levar à vitória. Pense nisso 
e descarte qualquer influência que 
não contribui em nada para atingir 
o alvo. 

5. CONCENTRE-SE NO PRE-
SENTE. Você vai se pegar no pas-
sado de vez em quando, lembrando 
de circunstâncias, mas faça com 
que essas lembranças sejam cada 
vez mais rápidas e direcione sua 
mente para o que você realmente 
está vivendo no momento. Isso te
deixará mais disposto, confiante,



alerta nas estratégias e realmente 
responsável pelos resultados. Sim, 
resultados significativos estão por 
vir, em todas as áreas da sua vida. 
Esse é o seu presente.

Você está nesse processo!



TAREFA 
DO DIA:

1. DESCREVA! Qual atitude ou lembrança 
do passado está te paralisando?
2. PENSE! É possível viver em paz com 
seu passado entendendo  que tudo faz 
parte de um processo de vitória, mes-
mo que hoje  você não consiga visuali-
zar isso?   (  )Sim (  )Não
3. ENFRENTE! Descreva agora o que 
você fará para eliminar más lembran-
ças e atitudes da sua vida, declarando 
guerra ao  passado opressor. Comple-
te: Vou seguir em frente agindo total-



mente ao contrário (descreva as 
ações. Ex.: sendo mais  pontual, 
mais amigo, mais fi el...)

4. VISUALIZE! Como será sua vida 
daqui em diante sem se lamentar 
pelo passado?



TERÇA
3º DIA



TERÇA
Perder batalhas não é 

perder a guerra
Pare de desanimar-se diante 

das batalhas perdidas. Você tem 
uma guerra inteira pela frente.  
Lembre-se: você não é o único es-
trategista no mundo. Muitos ao seu 
redor estão conquistando e promo-
vendo seus próprios caminhos, de 
acordo com seus próprios interes-
ses. Observe que as batalhas são 
diárias. Não deixe que as pequenas 
batalhas roubem o seu foco prin-
cipal e saiba que existe algo maior. 
Seu foco é a grande guerra, a guer-
ra final, onde você vai encerrar de



uma vez por todas as pequenas ba-
talhas.

Ao invés de se concentrar nas 
perdas, concentre-se na grande vi-
tória, mire-se para o alvo, alinhe-
-se! Antecipe-se! Use seu instinto! 
Uma soma de experiências de vida 
(boas e ruins) criaram uma percep-
ção aguçada que você antigamen-
te não usava, mas agora com novas 
estratégias, confie nela e... aja! Não 
emocionalmente, pois pode te tirar 
do foco, mas assumindo o contro-
le e a responsabilidade pelas suas 
ações e sabendo que pra toda ação 
existe uma reação. Esse princípio é 
ótimo, porque planejando as ações, 
podemos prever as reações e che-
gar até onde queremos – e preci-
samos!



Então curta e valorize as pe-
quenas vitórias. Sim, compartilhe 
também! Isso te dará forças e fará 
com que o passado cada vez mais 
fique para trás e você não vai mais 
se paralisar diante das pequenas 
derrotas, ciente de que as vitórias 
também estão fazendo parte do 
processo. 

Foque em vencer a guerra! 
Quem vence, se enriquece com os 
despojos da guerra. É a ordem na-
tural das coisas, lembre-se disso.

Princípios para guardar 
com você:
1. OLHE ATENTAMENTE AO SEU 

REDOR. Literalmente, olhe agora! 
O que você tem e onde você está 
podem estar gritando para serem 
usados dentro da sua estratégia de 



combate.
2. ENXERGUE ALÉM DOS OU-

TROS. Tenha uma posição cada vez 
mais proativa e antecipe-se aos 
fatos. “Quem se adianta, gover-
na!” Treine sua mente para encon-
trar caminhos ainda não trilhados 
e vença mais rápido. 

3. NÃO SE EMPOLGUE COM O 
ÊXITO. SEU ALVO É VENCER A GUER-
RA, E NÃO SOMENTE AS BATALHAS. 
Comemore enquanto guerreia. 
Nada de parar para descansar e 
fazer uma grande festa, perdendo 
tempo e dando brecha para o ini-
migo. Venceu uma batalha? Ótimo! 
Saiba que está no caminho certo. 
Os elogios estão aparecendo? Con-
sidere-os rapidamente e volte ao 
combate.



4. USE COM MAIS EFICÁCIA 
O QUE VOCÊ TEM. Você está real-
mente tirando proveito de todos os 
recursos que você tem? Faça essa 
avaliação como um bom estrate-
gista, afiando as armas e somando 
recursos. Tire o máximo de provei-
to de todas as situações, faça valer, 
faça acontecer!

5. CONCENTRE-SE NO OBJETI-
VO MAIOR. Está claro pra você qual 
é o seu objetivo de conquista? Sua 
missão, visão e valores pessoais 
inegociáveis na sua trajetória de 
sucesso? Se a resposta foi “não”, ou 
“estou em dúvida”, pare tudo! Tra-
ce seu objetivo e recomece ama-
nhã sua leitura, já com esse objetivo 
definido claramente na sua mente 
e no seu coração.



TAREFA 
DO DIA:

1. OBSERVE! Que recursos estão à sua 
volta e você acha que não estão sendo 
utilizados?
2. AMPLIE A AÇÃO DOS RECURSOS! 
Quais recursos você já utiliza e que me-
lhor aplicados serão muito mais efica-
zes para acelerar sua vitória?
3. PENSE! Você se acha uma pessoa pro-
ativa – que se antecipa aos fatos? Em 
caso negativo, que ações serão toma-
das por você, a partir desse momento? 



4. COMPLETE! Você já entendeu 
que é necessário ter claro em sua 
mente  qual é seu objetivo de con-
quista e lembrar dele a todo o mo-
mento. Então, vamos lá! Complete! 
Meu objetivo de conquista é..



QUARTA
4º DIA



QUARTA
Identifique quem é seu 

inimigo de verdade
Quando falamos em inimigos, 

pensamos logo em pessoas que es-
tão diante de nós, ou com quem ti-
vemos algum atrito. Por exemplo, 
no caso do empresário, os inimigos 
seriam os concorrentes, e por aí 
vai. Temos uma vaga impressão de 
quem é nosso inimigo no momen-
to e logo adiante mudamos de as-
sunto e perdemos o foco. Porém, se 
você é um estrategista de sucesso, 
não pode ter uma vaga impressão 
de quem são seus inimigos. Você 
ganhará tempo analisando as es-



tratégias e pensando quem são re-
almente seus inimigos.Um mape-
amento minucioso terá início para 
enfim se chegar até a real identifi-
cação de quem está por trás do seu 
opositor.

Qual é a mente que está por 
trás do seu inimigo?

Como funciona essa mente? 
Quem são as pessoas? Quais são os 
sinais? 

Essas perguntas são importan-
tes na prática. É importante enten-
der as pessoas e captar os sinais 
enviados, todos os dias. Assim, a 
guerra vai se tornando mais fácil de 
ser vencida, pois nosso maior poder 
é a capacidade de ler as pessoas. 
Repito: nosso maior poder é a ca-
pacidade de ler as pessoas. Grave



isso! 
Se você pensa que está limita-

do por falta de recursos financeiros 
ou estrutura material, ou por não 
possuir certas habilidades, você 
está muito enganado. “Leia” seus 
inimigos. Estudando seus hábitos 
e como agem, você terá uma com-
preensão de como pensam. E aí fi-
cará bastante fácil vencer a guer-
ra, porque você vai acabar achando 
onde estão as falhas. Nesse mo-
mento, nesse aspecto, nessa bre-
cha, você finalmente os pega e os 
vence. 

Não se trata de uma tarefa fá-
cil e rápida. É um processo muito 
específico à realidade de cada um.  
Afinal de contas, quando se trata 
de uma guerra, estamos falando de 



diversos tipos de oponentes, cená-
rios, questões, situações e contex-
tos. Porém, as armas para estru-
turar e equipar seu exército estão 
aqui, e você acaba de conhecê-las. 
Saiba usá-las.

Princípios para guardar 
com você:
1. EXISTEM DOIS TIPOS DE VI-

SÃO. Uma visão natural que enxer-
ga as coisas e outra que enxerga 
além das coisas.

2. PESSOAS DISFARÇAM SEN-
TIMENTOS E EMOÇÕES. A leitura di-
ária das entrelinhas de cada pen-
samento, palavra ou ação trará um 
entendimento do funcionamento 
de cada indivíduo. Capte essas in-
formações, vá jogando no seu “ban-
co de dados” e dia após dia sua es-



tratégia estará sendo montada.
3. APRENDA A CONHECER OS 

SINAIS. Gosto dessa frase: “Suas 
atitudes falam tão alto que eu não 
consigo ouvir o que você diz.” - Ral-
ph Waldo Emerson (escritor, ensa-
ísta e filósofo norte-americano). 
Ouça mais, fale menos. Faça per-
guntas diretas e objetivas focadas 
no que realmente te interessa sa-
ber. Mas antes, acomode as pesso-
as! Deixe-as fluir. Intenções e de-
sejos nem sempre são explícitos; 
muitas vezes estão nas entrelinhas. 
As pessoas trazem textos, versos, 
crônicas, dissertações. Cabe a você 
fazer a leitura correta.

4. CAPTADOS OS DADOS, O 
QUE FAZER? Informações não ser-
vem pra nada se você não souber 



interpretar. Imagina um belíssi-
mo poema, uma direção ousada 
ou uma instrução poderosa escrita 
num idioma que você não conhece; 
você não tem noção do que se tra-
ta. Você olha, percebe, entende a 
importância, mas não tem nenhum 
significado. Então não saia por aí 
colhendo dados e tirando conclu-
sões precipitadas se você não fará 
nada com o que foi captado por 
você. Saiba interpretar os sinais. 
Use sua sabedoria, inteligência e 
perspicácia. Pare de achismos e 
blá-blá-blá.  É assim que agem os 
estrategistas de sucesso.



TAREFA 
DO DIA:

1. DESCREVA! Meus inimigos são... (dê 
nomes!)
2. ANALISE! Meus inimigos utilizam a 
seguinte estratégia:
3. PENSE! Eu estou numa guerra, eu te-
nho inimigos e já sei como eles agem. 
Por isso vou refutar da seguinte forma:
4. SEJA HONESTO CONSIGO MESMO! 
Relate aqui as áreas que  você tem fei-
to “vista grossa” e precisa prestar mais 
atenção.





QUINTA
5º DIA



QUINTA
Derrube muros com ve-

locidade e surpreenda!
Gosto de citar frases de efeito 

pois elas muitas vezes nos dão uma 
direção muito profunda. “Quem 
se adianta, governa!” – frase do 
Apóstolo Joel Pereira, por exemplo, 
pode se tornar sua frase de vida. 
Se você, como estrategista, ao fa-
zer sua autoanálise descobriu que 
um dos seus pontos fracos é a falta 
de iniciativa, a insegurança ao agir 
e a incerteza ao tomar as peque-
nas grandes decisões da vida, tome 
essa frase para si e siga em frente. 
Adiante-se em tudo, saia na frente,



 ganhe velocidade e surpreenda!
Como já vimos, estrategistas 

estudam o oponente, conhecem 
como ele funciona e por isso plane-
jam as ações de forma sistemática. 
E uma vez traçado o perfil do oposi-
tor e consequentemente as armas 
de guerra e as ações, não há ne-
cessidade alguma de esperar. Até 
porque o contexto pode mudar de 
uma hora pra outra e você terá que 
rever algumas ações, então ataque 
de vez! Não perca a chance, não se 
demore!

O seu oponente com certeza 
tem fragilidades, medos e por isso 
é cauteloso nas ações. Mas você já 
o estudou, sabe onde estão as bre-
chas e pode agir agora, antes que 
ele se prepare para contra-atacar. 



Lembre-se que o grande princípio 
aqui é achá-lo desprevenido.

Quanto mais forte for o ata-
que, menor a resistência. Ataques 
de surpresa imobilizam o oponen-
te e o desestabilizam pelo pânico, 
insegurança e confusão; e na ânsia 
de reagir a um ataque inesperado, 
ele pode tomar decisões precipita-
das e emitir comandos impensados 
que o levarão mais rápido à derro-
ta.

Inimigos que nos atormentam 
precisam ser destituídos da nos-
sa vida, para que cessem de vez os 
ataques. O salmista diz que Deus 
faz cessar as guerras até o fim do 
mundo; quebra o arco e corta a 
lança, queima os carros no fogo 
(Salmos 46:9). Deus não brinca de



guerrear, nem nós, que somos es-
trategistas.

Inimigos vencidos, nossa men-
te sem bloqueios, nossos pensa-
mentos claros e desimpedidos, 
fantasmas interiores afugentados, 
sem nunca mais se levantarem con-
tra nós. Hora de seguir em frente, 
com novas estratégias.

Princípios para guardar 
com você:
1. NÃO RECUE PARA DENTRO DE 

SI. Nada de fechar-se em si mes-
mo com suas mazelas e achismos. 
Vá em frente e enfrente! O eu agu-
çado tem impedido as pessoas de 
avançar. É hora de se expor à luta 
e somar vitórias nas batalhas até 
vencer a grande guerra.

2. ENCONTRE O PONTO FRACO



DOS SEUS INIMIGOS. Estude, ob-
serve, planeje. Você descobrirá 
como eles pensam e poderá até 
prever algumas ações. Experimente! 

3. SEJA LENTO PARA DECIDIR, 
MAS RÁPIDO PARA EXECUTAR. 
Quando falamos em estratégias de 
guerra, a solução é aguardar o mo-
mento certo de agir. Chegou a hora? 
Não se demore.

4. VÁ POR CAMINHOS INES-
PERADOS. Será desnecessário co-
nhecer o seu inimigo se você for 
exatamente pelo caminho onde ele 
traçou a rota para te alcançar. 

Na verdade, o objetivo aqui é 
conhecer o inimigo e descobrir a 
estratégia dele para atacá-lo por 
caminhos inesperados. Surpresa é 
a palavra da vez!



TAREFA 
DO DIA:

1. DEFINA! Minha frase de vida é: 
2. GANHE VELOCIDADE! Sentimentos 
que preciso deixar de lado para me po-
sicionar:
3- GANHE TEMPO! Vou fazer isso, de 
hoje em diante, a fim de me sentir mais 
preparado para o combate e ainda mais 
seguro  para o ataque:





SEXTA
6º DIA



SEXTA
Vença nos detalhes
Talvez você se imagine numa 

grande guerra, com muitos solda-
dos, um batalhão inteiro, e à fren-
te um general muito capaz... com 
uma estratégia poderosa, um alto 
comando, um grande aparato! E a 
ideia desta estratégia muitíssimo 
poderosa está te travando e conse-
quentemente atrasando o ataque.

Diante do tamanho do inimigo 
traçado por você, o intimidamen-
to tomou conta. Você não sai do 
lugar. A direção é: não se intimi-
de jamais! Se olhar o todo te traz 
uma ideia gigante, passe a pres-



tar atenção nos detalhes. Se os 
pontos fortes te assombram (cui-
dado com os fantasmas!), perceba 
pequenos pontos de fraqueza.

A perfeição é alcançada não 
quando não há nada mais a acres-
centar, mas quando não há mais 
nada para tirar.” (Antoine de Saint-
-Exupéry). 

Sabe qual a máxima do design 
moderno? O segredo do design mo-
derno é tirar o que está sobrando, 
quando na verdade pensávamos 
que juntar muitos elementos cor-
respondentes entre si era o máxi-
mo de elegância, modernidade e 
estilo. Menos é mais, compreende?

Da mesma forma, podemos 
achar que a solução para vencer é 
uma grande estratégia, um grande 



ataque, um grande mover... e por 
aí vai. Que nada! Muitas vezes você 
vai perceber que fragmentando as 
informações captadas e prestando 
atenção aos mínimos detalhes vai 
surgir uma brecha, um escape, um 
tiro certeiro (lembra de Davi e o gi-
gante Golias? Quem diria, hein?). 
Coragem, estrategistas!

Sabe de uma coisa? Seja sim-
ples. Aja de maneira diferente: en-
cante, envolva, surpreenda, ob-
serve, ouça, realize, pense antes 
de falar, vá com calma e... ataque! 
É dessa forma que você deve agir. 
É exatamente assim que agem os 
grandes estrategistas de suces-
so que você conhece e se espe-
lha neles. 



Princípios para guardar 
com você:
1. DIVIDA SEUS DESAFIOS EM 

PEQUENAS PARTES. Na verdade 
você não queria ter problema al-
gum. Errou! Seja honesto consigo, 
mesmo sabendo que os problemas 
virão, os desafios serão muitos e 
que a cada dificuldade superada 
seu crescimento será visível, in-
contestável. Ainda quer dispensar 
os problemas? Duvido! 

2. SUA ESTRATÉGIA É MAIOR 
QUE QUALQUER GIGANTE. Não se 
subestime. Vá em frente e enfren-
te!

3. MOVIMENTE-SE RAPIDA-
MENTE. Quem se adianta, gover-
na! – apóstolo Joel Pereira. José do 
Egito alimentou nações inteiras só



porque se adiantou. Que grande 
governador!

4. ANTECIPE-SE AOS PROBLE-
MAS. Se você já sabe que os desa-
fios são muitos e que os problemas 
virão, nada de esperar acontecer. 
Antecipe-se e evite o máximo de 
surpresas. Lembra dos sinais que 
falamos? Esteja atento! Se você já 
trabalhou sua visão para visualizar 
o todo e também os detalhes, tra-
balhe para construir sua tranqui-
lidade, exterminando os proble-
mas pela raiz, antes mesmo deles 
se manifestarem. Se deixar que 
os problemas apareçam com fre-
quência, eles se multiplicarão e  
você se sentirá enfraquecido, per-
dendo seu vigor para a grande  
guerra.



TAREFA 
DO DIA:

1- DEFINA! Eu já sei e quero lembrar 
todos os dias desse meu  grande desa-
fio que é:
2- ANALISE SEU DESEMPENHO! Que 
batalhas você já venceu e por isso sen-
te que evoluiu durante todo esse pro-
cesso?
3- COMPLETE. Eu não tenho utilizado 
minha capacidade de...
4- GANHE TEMPO! Preciso eliminar o 
seguinte problema, que já me deu um 
sinal e pode se tornar maior:





SÁBADO
7º DIA



SÁBADO
Termine o que começa
Somos julgados pelo modo que 

terminamos as coisas. Coisas mal 
terminadas mudam nosso resulta-
do para sempre, trazendo grandes 
sequelas. Mas não pense que es-
sas sequelas se referem ao que as 
pessoas pensam de você. Aconte-
ce que quando você tem um caso 
mal resolvido em sua vida, seja 
em qualquer área, sua alma vai se 
enchendo de “buracos”, como se 
fosse uma brecha que ali ficas-
se e que atrapalha sua trajetória.

Na verdade, quando você 
vai deixando esse tipo de rastro 



no caminho, você mesmo vai fican-
do mal consigo mesmo. Não dei-
xe nenhuma situação mal acaba-
da em sua vida. Feche as portas! 
Sele! Termine e recomece. Não seja 
emocionalmente frágil a ponto de 
ir acumulando coisas e responsa-
bilidades, fazendo parte de vários 
grupos, tomando para si vários tí-
tulos e não dando frutos em ne-
nhum deles. Não seja apenas uma 
presença, seja eficaz de verdade! 

Não queira mostrar um ativis-
mo pra você mesmo. Estamos na 
era dos resultados, da qualidade. 
As mídias sociais podem até facili-
tar essa condição, mas na prática, 
o legado que você deixará é sobre 
as coisas que você efetivamente 
realizou na vida das pessoas.



Não saia por aí assumin-
do   tudo e não fazendo nada. Isso  
atrapalha sua estratégia, “desbo-
ta” sua imagem e dá a você mesmo 
a impressão de uma pessoa mal 
resolvida, sem foco e sem realiza-
ções.

Um estrategista de sucesso 
sabe primeiramente seu objetivo 
principal para depois mirar e ata-
car, desprezando os convites e as 
ações que não o estão conduzin-
do para a vitória da grande guerra. 
Não se perca em detalhes! 

Mudar de estratégia não é as-
sumir outras batalhas. É possível 
mudar a estratégia de combate, 
mas sempre mirando a vitória da-
quele objetivo inicial.

 A falta de definição pode te le-



var ao fracasso, ou até mesmo já te 
levou. Nesse recomeço, nessa nova 
trajetória de estrategista de suces-
so, certifique-se de não estar co-
metendo os mesmos erros. Mude 
de direção. 

Princípios para guardar 
com você:
1. APRENDA A LIDAR COM OS 

DIAS DIFÍCEIS E CONTINUE LUTAN-
DO. Mesmo com os dias difíceis, fo-
que na batalha do momento que o 
conduzirá a vencer a batalha final. 

2. PLANEJE ALÉM DO FIM. Nem 
mesmo as pessoas que você atrai-
rá pelo seu perfil de estrategista 
vão continuar te seguindo se você 
for inconstante e se perder nas 
estratégias. Seja firme e consis-
tente; envolva pessoas e avance



sistematicamente. 
3. EVITE GASTOS DESNECES-

SÁRIOS DE ENERGIA. Não pense 
que mudar o foco o fará mais con-
fiante. Na verdade, quando os em-
bates vêm e você permanece firme, 
suas energias são recarregadas. 
Firme no foco, rumo à vitória.



TAREFA 
DO DIA:

1- LISTE! Coisas que eu comecei na mi-
nha vida e não terminei:
2- PENSE! Coisas que atualmente faço 
e que estão me deixando fora do foco:
3- TREINE! Preciso aprender a dizer 
“não” nessa área:
4- FAÇA! Preciso fechar essa porta de 
uma vez por todas na minha vida:





Considerações finais
Em uma guerra existem três 

tipos de soldados ESTRATEGISTAS:
OS SONHADORES - Começam 

suas estratégias com uma dose 
exagerada de empolgação que os 
levam pra fora da realidade, por 
isso, diante dos problemas, o “ro-
mantismo” inadequado faz com 
que a empolgação vá esmaecendo 
e se perdendo pelo caminho. 

OS EMOCIONAIS - Perdem fa-
cilmente o foco devido ao despre-
paro para a realidade da guerra em 
si e as batalhas vão ficando – todas! 
– pela metade, uma soma de pen-
dências. Enfraquecidos pela falta 
de estratégia, vem a obrigação de 
continuar lutando, e consequente-
mente, o cansaço. Já não há mais



uma coisa chamada paixão, por lu-
tar e por vencer. Perdidos em seus 
propósitos, não existe celebração. 
A tarefa do dia se torna árdua e pe-
sada; é apenas um dia a mais, um 
protocolo, uma obrigação. A insa-
tisfação toma conta.

OS ESTRATEGISTAS – Cientes 
da guerra e da necessidade de lutar, 
abraçam os desafios com o objetivo 
de vencer bem a guerra, com todas 
as honras. Isso os enche de energia 
e vigor, pois possuem ideias claras, 
olhos brilhantes e uma plena sa-
tisfação de quem sabe o tamanho 
exato da guerra. São estrategistas 
de verdade, com alvos claros e es-
pecíficos. Têm consciência plena 
dos desafios e uma capacidade de 
extinguir as barreiras para ganhar



batalha a batalha e finalmente ven-
cer a grande guerra que já está vi-
sualizada na sua mente. Mas en-
gana-se quem pensa que a visão é 
assim, limitada.

A visão do chamado estrate-
gista é além da guerra. Ele se vê 
recolhendo os despojos, celebran-
do a vitória, expressando suas con-
quistas e estabelecendo conceitos 
de guerra que ele mesmo vivenciou 
com tal vivacidade que é possível 
detalhar as estratégias e lembrar 
cada detalhe, batalha por batalha, 
envolvendo a outros, encorajando, 
sendo modelo real de uma vitória 
palpável, visível e incontestável.

QUE TIPO DE SOLDADO VOCÊ 
É? SONHADOR, EMOCIONAL OU ES-
TRATEGISTA?



Eu te convido a alçar voos 
maiores! Juntar-se aos soldados 
estrategistas que, neste momen-
to, estão em meio à guerra, prepa-
rados, cheios de estratégias, ga-
nhando batalhas. São esses que, 
daqui a pouco, decolarão, contan-
do as próprias vitórias.

Enquanto um avião está em 
terra, alguém pode até jogar uma 
pedra e em seguida alcançá-la, 
mas após a decolagem, é impossí-
vel. Os atiradores reconhecem que 
não o alcançarão, por isso será um 
esforço inútil apedrejá-lo. Derru-
bá-lo? Seria loucura! A única alter-
nativa é desistir.

É hora de posicionar-se. É hora 
de lutar. É hora de visualizar. Lem-
bre-se: as honras o esperam, os



despojos serão tomados por você 
e... claro! Lembra do avião? Pedras 
pra quê? Até os inimigos têm que 
admitir a derrota e reconhecer a 
vitória de uma guerra vencida com 
honras. 

VOCÊ É UM VENCEDOR! COM-
PORTE-SE COMO UM VENCEDOR!

Mil cairão ao teu lado e dez mil 
à tua direita, mas tu não serás atin-
gido. Salmo 91:7. 




