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Prefácio
Tenho o privilégio de prefaciar este livro, e este privi-

légio não se dá somente pelo fato do livro ser rico, interes-
sante e inspirador, porém, o privilégio é de poder escrever 
sobre a obra de um amigo que não apenas escreve e fala 
coisas profundas e bonitas, contudo, tem a singela capaci-
dade de viver tudo que está neste livro. 

Antes de tudo, gostaria de chamar a sua atenção para 
a palavra privilégio, 

Ela etimologicamente vem do latim, privilegium, e era 
usada dentro de um contexto onde uma lei era aplicada 
de forma excepcional e exclusiva a determinada pessoa era 
um favor, uma graça merecida. Portanto, caro leitor, saiba 
que você também terá o privilégio de sentir-se exclusivo 
pelo nobre fato de poder ler este livro. 

Combinei com o Luiz de ler seu livro e escrever o pre-
fácio no feriado de páscoa. Por conta do atual contexto 
que vivo, passei grande parte dos dias de folga lendo e 
pesquisando conteúdos específicos para minha pesqui-
sa de mestrado, todavia, confesso que ao separar parte 
do domingo pela manhã para ler este livro, não tive uma 
surpresa, pois, já sabia da qualidade da leitura, contudo, 
esta foi como um bálsamo para minha mente e para minha 
alma. Disse mente e alma, pois, por vezes gosto de pensar 
como os gregos e dividir as pessoas como detentoras de 



corpo, alma e espírito, e afirmo que as próximas páginas 
farão com que você se movimente e saia de uma situação 
de conforto pejorativo e faça algo relevante e que lhe dê 
prazer, portanto, o livro influenciará o seu corpo. Depois, o 
livro terá o potencial de falar com sua alma (psyche) e, por 
fim, ele será capaz de provocar o seu espírito (pneuma), ou 
seja, você terá vontade de fazer coisas que transcendam os 
limites normais que você está acostumado a colocar para 
você mesmo. 

E qual o fim último deste livro? Na minha concepção 
seu fim último é fazer com que você, leitor, seja uma pes-
soa melhor depois de realizar essa prazerosa leitura. Além 
de trazer uma série de reflexões críticas, o autor sai do 
abstrato e vai para o concreto ao dar exemplos e propor 
tarefas que nos desafiam a coloca em prática atitudes que 
contribuirão para o nosso desenvolvimento. E caso você 
tenha a coragem de prosseguir essa leitura. Então, portas 
instigadoras se abrirão. 

E por fim, termino esse breve texto dizendo que desejo 
que você seja um produtor de felicidade, pois é isso que o 
Luiz assertivamente sugere que façamos, como ele também 
afirma em seu livro, virtude é saber usar sua força para fa-
zer o bem e contagiar as pessoas. 

Desejo que você seja feliz e virtuoso, e com certeza 
será ao ler este livro. 

Carlos Jonathan Santos
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Apresentação
Este livro foi elaborado com o intuito de manter con-

tato com ex-alunos, aproximar e resgatar jovens pela von-
tade de aprender e permitir que qualquer pessoa inicie a 
organização de alguma tarefa. Durante anos, pude divi-
dir experiências com alunos em sala de aula, onde alguns 
com excelente bagagem de vida e outros tão jovens mas 
com enorme sabedoria para dividirmos momentos de li-
vre pensamento educacional. Viver a educação no Brasil 
é uma tarefa de AMOR e poder promover debates sobre 
a evolução do pensamento me torna cada vez mais liberto 
de preconceitos e de entendimento que nada é impossí-
vel quando conseguimos fazer nossa mente agir em nosso 
favor. Ver a mudança de um aluno ao iniciar um curso e 
perceber sua evolução diária é certamente um dos gran-
des momentos de quem leciona, pois isso tem um valor 
gigantesco que nenhum salário poderia pagar e o agradeci-
mento no encerramento de cada ciclo só evidencia o poder 
da educação transformadora: sem egos, sem hierarquia e 
com muita participação coletiva. Um ambiente de ensino 
precisa fazer sentido; a teoria tem que caminhar com os 
exemplos práticos; os debates precisam ser sinceros; os as-
suntos dentro de realidades que aproximem as pessoas e a 
certeza que cada envolvido precisa resgatar a curiosidade 
em aprender, pois, quando conseguimos fazer isso, uma 
sala de aula se torna um enorme laboratório de pensado-
res, de pessoas com a necessidade de fazer parte daquele 



contexto, e, se inseridos nesse meio, as coisas se encaixarão 
perfeitamente.

Use a sua verdade, mostre-se disposto a encarar o 
novo, promova respeito e cidadania aonde estiver e quan-
do conseguir atingir tudo isso, entenda que você chegou 
num objetivo e numa realidade que nunca mais será capaz 
de ficar de fora, pois você entendeu que tudo que fazemos 
precisa ter sentido e esse sentimento é o que nos impul-
siona a querer mais e buscar novos sonhos, e estes são 
os agentes transformadores que nos fazem respirar, viver 
e nos mostram a importância de chegar em algum lugar. 
Porém, quando você percebe que está onde sempre alme-
jou este é o momento ideal para uma nova partida. LEIA, 
ESTUDE E CONQUISTE!

12 LUIZ MOURA



13TRANSFORMANDO SUAS AÇÕES

Introdução

O que realmente tem feito você feliz?

Vamos começar pelo imaginário de uma vida adulta 
repleta de conquistas, sonhos e uma perfeita caminhada 
em busca da felicidade. Com o avanço tecnológico, encon-
tramos e desencontramos várias pessoas, vários lugares a 
serem visitados, nossas histórias sendo contadas e escritas 
por seres humanos pseudo felizes, que sempre se apre-
sentam perfeitos, alegres, participativos, comunicativos, 
pensadores, conquistadores e desbravadores de situações 
inimagináveis. 

Mas então, você está inserido nesse perfil? Em caso po-
sitivo, será que você necessita reavaliar suas ações ou pre-
fere continuar promovendo essa felicidade virtual? Mas, 
se você está longe de se sentir com necessidade de auto 
promoção podemos pensar em desacelerar e descartar essa 
carga pesada que nos é imposta como uma verdade. Então, 
pegue sua mochila, um caderno e uma caneta, traga seus 
sonhos, pense num grande amor e venha comigo para di-
vidirmos suas reais necessidades e conquistas através do 
mundo dos sonhadores que realizam.





“A transformação do 
seu sonho em 

realidade começará com 
a sua atitude e um ideal te 
impulsionará ao sucesso”. 

Luiz Moura
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Capítulo 1
Em busca do novo (surpresas)

Ao acordarmos, sempre nos colocamos 
num ambiente de novidades que virão, 
passando por situações rotineiras, por 
sensações de alegria, desespero, auxílio e 

muitas que passam tão rápidas, que não somos capazes de 
perceber a riqueza da simplicidade de alguns gestos. Sabe 
aquele momento em que você prepara um café, com um 
pão quentinho e a manteiga derretida? Maravilha, fiquei 
até água na boca só de pensar. Então, vá até a padaria, 
mercearia ou supermercado mais próximo e desfrute des-
se momento. Assim, você acaba de concretizar um sonho, 
mesmo aparentemente simples, mas a sua iniciativa trans-
formou a sua vontade em satisfazer uma enorme sensação 
de prazer.

Vamos pensar que essa receita simples pode nos man-
ter sempre ativos em busca de realizações maiores? Portan-
to: sonho + Atitude = Realização.

Logicamente, nem tudo são flores, e nem todos os so-
nhos são classificados como “pão francês”, mas ter um ca-
minho a percorrer sempre com objetivos torna mais fácil a 



concretização, lembrando que o primeiro passo é sempre 
o mais importante, e a sequência deles a receita para conti-
nuar acreditando na sua vitória.

Certamente, já ouvimos e percebemos que várias pes-
soas desistem da caminhada por motivos absurdos: a) Eu 
nasci assim, eu cresci assim e não tenho mais idade para 
mudar; b) Meu vizinho sempre consegue, pois ele é sor-
tudo (a grama do vizinho é sempre mais verde); c) Não 
tenho dinheiro para fazer; d) Só vou conseguir se alguém 
me ajudar; e) Sou pessimista convicto e não tenho capa-
cidade de realização; f) O que vier é lucro, deixo as coisas 
acontecerem. PAROU, PAROU, PAROU! O novo é sem-
pre mais desafiador, deixa a mente fervilhando de situa-
ções que teremos que superar. A cada conquista a curto 
prazo, somam-se certezas que estamos no caminho certo e 
diminuem as frustrações por saltos gigantescos sem antes 
ter aproveitado cada etapa para chegar ao topo. E por falar 
em topo, sabe aquele momento em que você decide tomar 
uma decisão ou tem uma nova ideia? Esse é o momento 
da iniciativa que fará de você um conquistador que sabe 
valorizar suas conquistas, seus sorrisos, seu empenho para 
buscar a sua verdade, e esses momentos tornam-nos for-
tes e revigorados para termos coragem de galgar sempre 
novos desafios que apenas uma mente rica em otimismo 
pode fazer acontecer.

Então, devemos sempre acreditar que nossa mente é 
capaz de produzir tudo que desejamos? BINGO! Qual o 
seu próximo desafio? Qual a sua nova conquista? Qual o 
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seu novo empreendimento? Mostre o seu sorriso diário 
como uma forma de encarar o seu caminho e perceba que 
sua força e luz são capazes de contribuir com várias pes-
soas que estão ao seu lado e que devem ser contagiadas pe-
los seu otimismo. Agora, pense em duas pessoas que estão 
precisando da sua ajuda e que sua energia positiva poderá 
dar uma injeção de ânimo que as tornarão capazes de pro-
mover novas ajudas para outras duas pessoas. Isso mesmo, 
seja um produtor de felicidade, promova o seu otimismo, 
contagie a sua volta, faça florir o seu caminho e busque, 
crie, tente, erre, faça tudo novamente, mas lute constante-
mente para que seus sonhos virem realidade e que novas 
conquistas somem-se à infinita vontade de dizer: “Eu amo 
a vida e quero fazer tudo que me faça feliz”. 

Num dos momentos de leitura, me deparei com a cer-
teza que quanto mais buscamos informações, maiores são 
nossos questionamentos, e é nesse momento que você ava-
lia se a correria do dia a dia tem algum sentido. Valorize 
seus gestos, suas atitudes e analise se o que está sendo feito 
nas 24 horas do dia estão sendo importantes; verifique se a 
sua bagagem está repleta de alegria e satisfação pessoal ou 
se está lotada de inúmeros fatos irrelevantes. 



“Pessoas inteligentes se 
orgulham de suas conquistas. 

Prove que você tem 
perfi l de vencedor e 

assuma qualquer 
tarefa como um 
grande projeto”. 

Luiz Moura
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Capítulo 2
Sonhos e conquistas (metas)

Esperança, otimismo e desejo são a base do 
que vai impulsionar-lhe a colocar em práti-
ca tudo o que está arquitetando, pensando, 
anotando, conversando com alguém sobre 

alguma vontade de realização, mas, o que você realmente 
tem conseguido fazer para transformar o seu discurso em 
realidade? Existe sentido em estar num local que não te faz 
bem ou acordar para cumprir uma obrigação sem se sentir 
realmente envolvido nesse processo? Chega uma hora em 
que você fadiga de tanto pensar no real motivo de estar 
fazendo ou passando por tudo isso e antes que sua mente 
produza um “pensamento bomba relógio”. É melhor você 
retomar o rumo da sua vida e repensar como aproveitar 
cada minuto que é oferecido- -lhe por DEUS. Não quero 
ensinar-lhe a resgatar a sua felicidade, pois isso seria im-
possível se você não quisesse um rumo diferente do que 
tem feito. Certamente, você entende que nenhuma palavra 
de impacto ou palestras motivacionais com os melhores 
profissionais do mercado poderão fazer efeito em sua vida, 
mas para concretizar realmente suas vontades, você pre-
cisará organizar-se para que tudo ocorra dentro do prazo 
que pretende e sem frustrações. Recomendo agora que faça 



um exercício prático onde você anotará 5 ou mais sonhos 
possíveis de serem realizados ainda este ano. 

Lista de Sonhos

Anotou? Ótimo, você acaba de se posicionar sobre um 
novo comando ao seu cérebro e precisa buscar soluções 
para alavancar suas anotações e torná-las concretas. O que 
você anotou depende de algum fator financeiro, algum 
fator de força de vontade, algum fator que dependa de 
outra pessoa? Comece pelo fator organização, onde você 
precisa realizar os mais fáceis primeiro, que dependam da 
sua força de vontade, não dependam tanto de situações 
financeiras e que principalmente, não dependam de outras 
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pessoas. Mas espere, preciso da ajuda dos outros, preciso 
de dinheiro, vivo cansado, estou desanimado e sem cora-
gem para tentar, já pensou: eu tento e não consigo? PARA-
BÉNS, você acaba de colocar algumas questões que podem 
ser suas fraquezas, estas que não permitem o seu avanço e 
você precisa desconstruir essa ideias pessimistas. 

Vamos construir um mural de sonhos, fraquezas a se-
rem exterminadas, metas a curto prazo e tempo de reali-
zação? 

Tabela exemplificativa

Sonho
fraquezas 

a serem
exterminadas

meta a curto 
prazo

tempo de 
realização

EmaGRECER

PREGUIÇA, 
ALIMENTAÇÃO 
ERRADA, 
SEDENTARISMO

15 DIAS DE 
ATIVIDADES 
FÍSICAS DIÁRIAs 
E CONTROLE 
ALIMENTAR

3 MESES

M E L H O R A R 
MEU 

CURRÍCULO

Não gosto de 
ler, não sei 
qual curso 
devo fazer

10 dias para 
conversar 
com algum 
professor que 
tenha mais 
identifica-
ção e possa 
me orientar

Em 30 
dias eu já 
devo ter 
concluído 
3 cursos 
online 
gratuitos



Agora chegou a sua vez de produzir:

Por favor, leia as palavras seguintes apenas se você es-
tiver conseguindo sonhar e organizar esses sonhos a serem 
realizados. Essa tabela acima serve para qualquer pessoa, 
em qualquer situação de escolaridade, em qualquer região 
do país e em qualquer estágio profissional. Ela é simples, 
eficaz, de baixo investimento e o melhor de tudo, pode 
transformar-lhe num SUPER HERÓI que acaba de salvar 
a sua dignidade e sua própria vida. 

Com tantas coisas a serem realizadas, é agora que você 
começa a entender o poder da organização; logo perce-

Sonho
fraquezas 

a serem
exterminadas

meta a curto 
prazo

tempo de 
realização
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berá como transformar o seu pensamento em conquistas, 
sempre objetivando o que estiver a curto prazo e nesse so-
matório de realizações, consiga vivenciar o que planejou a 
médio prazo.

A sensação de estar próximo de algo que almejou nos 
motiva a querer atingir outra meta e nos faz sorrir para o 
mundo. Como não se sentir animado com a escolha de um 
caminho, com a visualização de resultados, com a certe-
za que você está trilhando o seu rumo? Esse é o objetivo 
de quem planeja, de quem consegue sonhar e colocar em 
prática (paciência, iniciativa e busca constante). Maravi-
lha, estupendo, fantástico, me sinto uma pessoa realizada e 
com coragem para enfrentar novos desafios. 

QUE VENHAM OS SENHORES OBSTÁCULOS,
 ESTOU PREPARADO PARA VOCÊS!



“Viva a emoção ao perceber 
o poder que a sua 

mente produz. 
Seja o melhor todos os dias!”.

 Luiz Moura
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Capítulo 3 
O Que há de 

Melhor? (Satisfação)

Valorizar as coisas simples, buscar novas 
conquistas, novas aquisições culturais e 
meios de mantermo-nos ativamente esti-
mulados a novos desafios pode nos tornar 

pessoas ricas e poderosas, pois, felicidade é algo imensu-
rável. E para você, a felicidade tem preço? Quem ainda se 
lembra do vendedor de pipoca da pracinha que morou; do 
carrinho que vendia picolé na sua rua; dos fabricantes de 
pipas; do refrigerante dividido com os amigos depois do 
futebol; das tão sonhadas férias escolares que reuniam vá-
rios amigos para se divertirem numa praia, numa praça, 
numa festa residencial, ou assistir a saga “De Volta para 
o Futuro” com suas diversas passagens pelo passado, pre-
sente e futuro (a imaginação de como seríamos no futuro); 
dos momentos em que estava brincando na rua e come-
çava a chover e seus amigos continuavam só para tomar 
banho, com o argumento de que a “chuva era passageira”, 
evidenciando a sabedoria das crianças, e sem contar os 
momentos em que sua mãe ou avó fazia aquele bolo de 
laranja, batido a mão e você ainda pedia para lamber a co-
lher e a vasilha. 



FORAM MOMENTOS INCRIVELMENTE SIM-
PLES! Você sabe valorizar sua origem? O mundo parece 
perfeito quando você está perto de sua família? Você se 
sente bem fazendo as coisas que realmente gosta? Qual o 
motivo de ter deixado essas sensações de lado? Permita-se 
dizer:  

“EU QUERO E POSSO TER TUDO O QUE ME 
FAZ BEM, INDEPENDENTE DA MINHA IDADE”.  

Chegou a hora de retomar seu rumo para explorar 
o infinito de momentos de felicidade, estes que podem e 
precisam ser DIÁRIOS. Conciliar suas atividades de roti-
na (escola, emprego, cursos, família, relacionamento, entre 
outros) com a certeza que você está dormindo e acordando 
feliz é certamente, um ponto de equilíbrio que as suas ati-
tudes estão seguindo rumo à “perfeição”, e vejam que, esses 
momentos independem do quanto você tem na sua conta 
bancária, mas sim, na sua conta da VIDA! 

Vamos juntos para a busca do autoconhecimento?Ten-
te descrever de forma rápida algumas coisas ou situações 
(momentos) em que você sentia-se feliz, sem precisar de 
dinheiro.

1-
2-
3-
4-
5-
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6-
7-
8-
9-
10-

Se você achou esse espaço pequeno é um EXCELENTE 
SINAL de que você sabe valorizar os momentos de felicida-
de, estes que nunca sairão da sua memória e precisam ser 
inseridos novamente no seu dia a dia. Hoje, seu trabalho 
é extremamente necessário, mas o que você tem feito com 
suas horas depois do expediente? Como tem aproveitado 
suas relações de amizade que em algum momento ficaram 
no passado? Você tem conseguido se manter feliz ou ape-
nas tem cumprido com obrigações rotineiras que o deixam 
cada vez mais cansado e se sentindo inútil? Parece óbvio 
que com a fase adulta novos rumos tenham sido tomados, 
novas amizades tenham sido feitas, novos compromissos, 
novas prestações financeiras tenham sido incorporadas, 
mas se você tivesse a oportunidade agora, nesse exato mo-
mento, “agorinha” mesmo, de se sentir como um gênio da 
lâmpada (sem limite de uso) e tivesse a oportunidade de 
retomar algo que sempre achou importante e realmente 
BOTAR A MÃO NA MASSA, o que você faria pensando 
na seguinte frase: “O que há de melhor para a sua vida?”. 

PARE DE DIZER O QUE VAI 
FAZER E REALMENTE FAÇA, AGORA. 



E por favor, só volte a ler as páginas seguintes se você 
conseguiu explorar ao máximo esse capítulo, pois, se você 
não é crítico de livros, não precisa ler tudo sem parar até 
o final. Use as suas armas do bem; use a sua mente a seu 
favor e FAÇA O QUE DEVE SER FEITO.
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“Ter uma ideia, 
uma vontade de realizar 

e buscar conhecimento para 
que isso se concretize 

é um fator determinante 
para a aproximação 

do seu sonho”. 
Luiz Moura 
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Capítulo 4 
A Cidade da Mente e suas 

Fantásticas Esquinas 
(Organização)

Ao caminharmos sempre teremos novas 
oportunidades de refletirmos sobre o que 
estamos vendo, e esse momento nos torna 
cada vez mais fortes, como um grande la-

boratório de experiências que pode levar-nos a serenidade 
e a observação real de nossas vidas. Quando falamos sobre 
o termo “nossas vidas”, sempre teremos inúmeros momen-
tos de decisões, desde a hora de acordarmos e decidirmos 
uma roupa para determinado local que iremos, qual o per-
curso a ser realizado, o que comeremos, com quem con-
versaremos e a mais difícil é a de como estamos usando 
nossas palavras com as pessoas. Você sabe a importância 
de sempre deixar uma energia positiva, um sorriso, ter um 
gesto gentil, elogiar e se manter com uma postura em que 
as pessoas lembrarão de você como uma pessoa honesta, 
justa e compreensiva? Como é possível que alguém, nos 
dias de hoje, acreditar que sinceridade extrema é uma vir-
tude? Virtude é saber usar sua força para fazer o bem; usar 
sua energia para contagiar as pessoas; contribuir com uma 



palavra de carinho; saber ouvir as pessoas; conseguir fina-
lizar uma conversa sempre com uma imagem sadia e ser 
uma pessoa verdadeira. 

Mas, como acreditar que o mundo é florido quando 
encontramos notícias diárias que nos deixam amargura-
dos, sem esperança, sem acreditar no ser humano, sem 
isso, sem aquilo, sem nada?

O mundo realmente não é perfeito, mas o que seria 
do mar se não fosse cada gotinha de água? (essa você já 
ouviu em algum lugar). Chegamos num momento onde 
todos estão conectados, mas ninguém se comunica. Tudo 
parece uma verdade extrema que só resiste por 24 horas, 
e a rapidez de pensamento tem gerado pessoas ansiosas 
que não realizam sonhos a curto prazo, gerando frustra-
ções e inquietações pelo excesso de conteúdo que ninguém 
absorve. O que dizer sobre um contexto em que as pes-
soas pensam que conhecimento adquirido se quantifica 
com uma nota na prova, que em alguns casos, tratou-se 
do fruto de um estudo do dia anterior e com a chamada 
“decoreba”, que é um dos maiores crimes na falsa conduta 
de realização (auto sabotagem) e ainda pior, termos que 
ouvir a frase “quem não cola, não sai da escola”, a sensação 
de ter “colado” tudo da prova do colega ao lado, tirar uma 
boa nota e acreditar que esse resultado é um ato constran-
gedor e humilhante, assumindo a sua incapacidade de or-
ganização no estudo e na sua entrega no primeiro desafio 
que lhe aparece. QUE PESSOA INTELIGENTE! A vida vai 
mostrar a essa pessoa que não podemos enganá-la, como 
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se decorar ou colar tivesse importância ou seria a fórmula 
mágica do sucesso juvenil. Os educadores do nosso país 
sabem da sua importância na formação de pessoas e seus 
alunos também percebem quem está enrolando na hora 
que deveria ser honesto. 

Os HERÓIS DA EDUCAÇÃO estão por toda parte, 
basta procurá-los, isso mesmo, estão no seu dia a dia, que-
rem lhe ajudar, querem que você traga dúvidas para serem 
discutidas, querem saber a sua opinião, torcem quando 
você consegue demonstrar o que entendeu e vivem por 
um ideal transformador, vivem para mostrar o quanto a 
sua liberdade de pensamento pode gerar frutos incalcu-
láveis de extremo sucesso. Passar mais de 10 anos dentro 
de uma escola e não conseguir entender o que deveria ser 
inserido de forma sadia não aproxima as pessoas do senso 
de curiosidade, da alegria de alguma descoberta e da de-
monstração de como colocar isso em prática na transição 
da adolescência para a fase adulta. 

AS COISAS PRECISAM FAZER SENTIDO NA VIDA 
DAS PESSOAS, o ensino precisa ser orientado para trans-
formar o discurso bonito em práticas no cotidiano, e esse 
sentido quando é encontrado faz toda a diferença no rumo 
por novos olhares, tratando-se da descoberta de uma por-
ta que se abre; da luz que faltava na escuridão da apren-
dizagem. No momento, não sei exatamente a sensação 
que você teve com o que acabou de ler, mas certamente 
se sentiu incomodado por não saber o motivo de ter que 
fazer algo que não se aproxima do que você precisa para 



se tornar um homem ou mulher forte e capaz de ter êxito 
no seu futuro profissional. Podemos e devemos acreditar 
em cada passo, e a certeza de que encontraremos situações 
que às vezes possam fugir do nosso controle, mas que seja 
por pouco tempo, como desespero que enfraquece o nosso 
pensamento e nos impede de observar o melhor caminho, 
e, como não temos uma “bola de cristal”, nunca saberemos 
o que encontraremos numa esquina, mas devemos ter uma 
grande certeza, a de que a qualquer momento teremos que 
passar por ela. Abaixo, segue uma tabela exemplificativa 
(simples) de como organizar a nossa semana de conquistas 
e espero que te ajude. Preencha com suas atividades atuais 
e encaixe as que você pretende também. 

VAMOS EM FRENTE!
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H
orários

Segunda
Terça

Quarta
Quinta

Sexta
Sábado

Dom
ingo

8:00 
às 

10:00

10:00 
às 

12:00

12:00 
às 

14:00

14:00 
às 

16:00

16:00 
às 

18:00

18:00 
às 

20:00

20:00 
às 

22:00



“A cada dia uma certeza, 
a de que somos minúsculos no 

universo, portanto, 
valorize sua vida, 

sua família e seus amigos 
que dividem com você 
esse mesmo espaço”. 

Luiz Moura
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Capítulo 5 
Personagens da 

Vida Real (Ser ou Ter)

Meus pais, irmãos, primos, tios, sobri-
nhos, avós, marido, mulher, namorado 
(a), filhos e amigos, tem mais alguém? 
Claro que sim, e como de costume, 

essa relação social não para de crescer e de transformar o 
que acreditamos ser verdade absoluta. A cada bate papo, 
leitura, experiência vivida em sala de aula, relacionamento, 
compra, ida ao supermercado, etc. E, entre tantas idas e 
vindas, podemos verificar como somos muitos no meio da 
multidão, e que o nosso mundo não é só nosso. 

Quem se lembra de uma viagem ou um passeio em 
que conheceu uma figura carismática e com uma fala en-
graçada? Quem teve um amigo na escola completamen-
te diferente de você, ou que andou pelas ruas das grandes 
capitais e viu pessoas vestidas com roupas e cabelos ex-
travagantes em que você imediatamente pensou, não acre-
dito que alguém use isso! Essa diversidade cultural é que 
nos faz amadurecer sobre a importância da valorização 
da experiência humana, onde a cada contribuição gestual, 
habitual e de caráter educacional nos mostra como temos 
valor pelo que somos, e não pelo que temos. Encontramos 



pessoas consumindo tudo que os faz pensar que serão di-
ferentes por possuírem determinada coisa, mas a essência 
do ser humano não se compra e não se vende, pois trata-se 
de berço familiar e das experiências acumuladas com os 
personagens da vida real. Um homem rico é aquele que 
percebe que não precisa entrar no consumo desenfreado, 
que reutiliza, que repensa a real necessidade de TER, e que 
acima de tudo, sabe que a sua mente livre o direciona para 
a tranquilidade social. 

Ter essa sensação não  deixa-o aprisionado, não lan-
ça-o num mundo de prestações que sempre o farão que-
rer TER mais e mais para poder PAGAR o que lhe fizeram 
acreditar que ele realmente precisava. Viver nesse mundo 
de análise e decisões (sem pressa) faz o equilíbrio entre o 
homem e o espírito, nos mostra o caminho que devemos 
trilhar e não o caminho que todo mundo segue. 

Viver essa liberdade de escolha, liberdade de expres-
são, viver com o que você entende ser essencial, certamen-
te o tornará uma pessoa melhor, mas será que existe esse 
mundo? 

Será que consigo viver com essa liberdade? Não en-
contraremos essa certeza em nenhum livro de receitas má-
gicas, mas, se estamos inseridos num contexto de consumo 
e sobrevivemos (mesmo infelizes), não seria interessante 
tentar resgatar o mundo que queremos? 
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Sabe aquela roupa folgada que você usa dentro de casa 
e se sente feliz? 

Aquela banana amassada com leite em pó que você 
tanto adora? 

E ainda, aos que comem feijão logo pela manhã? 

Pois é essa a ESSÊNCIA DA VIDA REAL que sempre 
lhe acompanhará pelo caminho da felicidade constante, 
por um rico percurso de experiências acumuladas. 

Agora chegou a sua vez de realizar ações a curto pra-
zo e que lhe deixarão em evidência com o SER, bastando 
listar livros, filmes, seriados ou músicas que sempre men-
ciona que precisa ver, ler, escutar, mas por algum motivo 
ainda não o fez, e depois dessa lista pronta, só lhe restará 
escolher qual será a primeira vontade concretizada. 

SEJA FELIZ COM O QUE VOCÊ É! 



“Acredite na sua verdade, 
seja honesto em suas 

ações e trilhe o 
caminho do sucesso”. 

Luiz Moura
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Capítulo 6 
O Bosque da Sabedoria
(O Útil e o Agradável)

Um dia frio, um bom agasalho, um choco-
late quente e um livro. Para alguns, uma 
combinação perfeita. Se conseguirmos 
nos identificar com o que estamos lendo 

e tentarmos aplicar em observações de nossa rotina diária 
podemos ter um hábito enriquecedor de interpretação de 
novos caminhos e a superação para constantemente colo-
carmos em prática nosso sonhos, metas e conquistas. Mas 
se você ainda não consegue trazer uma boa leitura para 
alguma experiência de sua vida, tenha calma que você con-
seguirá e se você é apenas um leitor crítico em saber as 
ideias dos outros sem interferir ou tentar explorá-las no 
seu dia a dia, também não tem problema, pois afinal, a vida 
é para ser vivida e as decisões são baseadas no livre arbí-
trio, certo?

Podemos então pensar que, às vezes vivemos em de-
terminadas situações sem nenhum objetivo central? YES, 
MY FRIEND. Mas quando isso acontece, perdemos com-
pletamente a vontade de nos mantermos curiosos pelas 
próximas novidades, e deixamos de lado a exploração de 



novos horizontes e de novas vivências. De que adianta vi-
ver e estar num ambiente onde não encontramos sentido 
no que está sendo realizado? Você conhece pessoas que se 
formaram em determinadas áreas e com o passar do tem-
po migram completamente de atividade profissional e que 
hoje estão muito felizes e realizadas? A vida é feita de es-
colhas e sinceramente de inúmeras oportunidades. Você já 
parou para observar que realizar as mesmas coisas o tempo 
todo te levarão aos mesmos resultados? E que a escolha 
de cada passo pode ser feita em caminhos que você nunca 
pensou em trilhar, tornando a sua capacidade de viver no-
vas aventuras (emocionais) na hora e no local que quiser, 
obviamente tendo bom senso, poderão lhe proporcionar 
um MUNDO NOVO DE GRANDES REALIZAÇÕES?

 Viver em constante evolução de conhecimento pode 
às vezes, o tornar crítico de si mesmo, mas a falta de tenta-
tiva pode gerar conflitos ainda maiores quando não se bus-
ca avançar por uma mata desconhecida e deixar o medo do 
novo atrapalhar a sua caminhada é certamente deixar que 
a aventura da vida não lhe permita adentrar pelo bosque 
da sabedoria, este que sua mente vive tentando desbravar, 
mas que o seu excesso de cautela segura as suas emoções. 
Será que a sua forma de viver pode ser associada a alguma 
atividade profissional? Alguma coisa que você faz muito 
bem pode virar um produto ou um serviço e contribuir 
com a vida das pessoas? Abaixo temos uma tabela simples 
sobre uma “ideia de negócio” e que talvez possa ajudá-lo a 
explorar o útil ao agradável. Você já pensou nisso?
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Tabela exemplificativa sobre uma ideia de negócio

Obs: Antes de abrir qualquer negócio procure o Se-
brae (Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Em-
presas). 

 Viver plenamente suas conquistas, suas experiências, 
suas novas amizades, resgatando suas origens e sua força 
interior o farão uma pessoa melhor, pois entender o cami-
nho que você pisa gera mais segurança para prosseguir, e a 
cada suor para chegar ao topo da montanha lhe mostrará 
como valeu a pena atingir a belíssima vista desse bosque. 

Se você está se sentindo mais confiante e percebe o 
poder que a mente pode produzir a nosso favor, chegou 
a hora de compartilhar essa sua conquista e mostrar que 

Perguntas
O que?

Para Quem?
Onde?

Pontos Fortes da ideia
Pontos Fracos da ideia

pesquisa de mercado
investimento, 

capital de giro e 
regularização 
(se necessário)

como promover essa idéia



você sabe como ajudar alguém da sua rede de contatos a 
superar um grande desafio. Pense que nesse momento al-
guém precisa de uma palavra amiga, portanto pare de ler o 
livro agora, e entre em contato com uma pessoa que você 
sabe que precisa do seu gesto de carinho. VAI, TEM QUE 
SER AGORA! Faça isso por alguém e sinta a força da ener-
gia positiva voltar para você e lhe tornar mais forte.
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“Agradeça, valorize, 
respeite e ame a sua vida”. 

Luiz Moura
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Capítulo 7 
O Encontro com 
o Brasão (A Base)

Desde pequenos ouvimos sobre uma tal de 
árvore genealógica, esta que nos permi-
te mapear a figura dos nossos familiares, 
porém a essência de cada um, cada expe-

riência vivida por eles, em lugar nenhum você conseguirá 
identificar. Essa liberdade, essa vida, é um percurso que 
DEUS nos permite trilhar. Você já pensou como seus atos 
podem influenciar os outros a sua volta? Já pensou em 
como suas aflições podem lhe contagiar negativamente? Já 
imaginou que sua forma de encarar a vida pode afetar a 
sua rotina? Gestos positivos, na maioria das vezes, tornam 
o ambiente mais leve, assim como o contrário pode causar 
efeitos devastadores na vida das pessoas. A nossa mente é 
capaz de produzir milhares de pensamentos que de algu-
ma forma surgem e somem com a mesma velocidade, e 
quem conseguir entender que a mentalização positiva por 
determinada situação pode aproximar alguma realização 
de sucesso, entenderá que a sequência de tentativas sem 
desistência o tornará mais experiente para seguir sempre 
em frente. Combater a dificuldade com pesquisa nos torna 
mais fortes para entender nossas falhas, e a sensação de vi-



tória ao conquistar algo sozinho é certamente um prêmio 
digno de primeiro lugar no pódio da vida. Tenha em mente 
algo que queira realizar; procure planejar quais o caminhos 
precisará percorrer; acredite, mesmo que alguém lhe diga 
o contrário; esteja certo de suas convicções sem perder o 
controle do bom senso; utilize sua energia para conquistar 
o que pretende e lute, batalhe, crie novas perspectivas em 
sua vida e deixe o poder do amor te direcionar por esse 
caminho. Nesse momento, a força da sua base familiar (ou 
alguém que serviu de referência para você) falará mais alto 
e se o calo apertar, eles estarão por perto para lhe amparar, 
portanto, valorize quem torce pelos seus resultados.

Com base nisso, vamos juntos desenvolver a próxima 
atividade: descrever como a sua origem familiar é impor-
tante na sua trajetória pessoal. Você consegue fazer essa 
tarefa sem ler as próximas páginas do nosso bate papo? 
Consegue explorar ao máximo a sua paciência e o seu po-
der observador? Ótimo, escreva aqui a importância do seu 
sobrenome e de sua origem familiar para o caminho que 
o fez chegar até se interessar por esse livro. FAÇA ISSO 
AGORA, valorize a sua origem e perceba se você realmen-
te se conhece. NÃO LEIA as próximas linhas sem concluir 
essa etapa, pois, se você fizer isso, esse livro se autodestrui-
rá em 5 segundos (já pensou? risos). Esse quadro abaixo é 
todo seu, use-o, sinta o poder de valorização de suas con-
quistas e mostre-se capaz de agradecer.
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Comece assim: 

“Sou forte, pois minha família (ou alguém que sirva de 
referência em sua vida) sempre me...”

Sabemos que se você chegou até essa parte do livro, 
alguma coisa lhe chamou a atenção, seja pela leitura que 
está contribuindo com alguma coisa ou algum momento 
em sua vida, ou por novamente entender que talvez possa 
ser um crítico de livros que ainda não entendeu a essên-
cia do que tem lido e mesmo assim vai até o final. Fique à 



vontade! Saber valorizar o seu passado, sua família e sua 
trajetória, funciona como alicerce para novos desafios.
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“Acreditar na perfeição 
coletiva pode gerar 

frustrações, mas saber 
construir o seu castelo 
e valorizar cada tijolo, 

o fará alcançar seus 
reais sonhos”.  
Luiz Moura
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Capítulo 8 
Os Encaixes da Vida (Ajustes)

Chega um momento em que pensamos qual 
o verdadeiro motivo para estarmos passan-
do por determinadas situações, por termos 
abandonado um determinado livro pela 

metade, por deixarmos nosso corpo ficar diferente do que 
queremos, e, em alguns casos, deixarmos nossos sonhos 
serem afogados pela primeira onda que surge para nos 
molhar. Mas ainda bem que existe esperança no mundo 
dos que buscam informação constante; dos que acreditam 
que as horas dedicadas ao estudo servirão para abrir no-
vas portas (e afirmo que realmente abrem), e esse acúmulo 
de experiências, mesmo que não utilizadas no momento 
mas certamente a vida lhe apresentará uma grande opor-
tunidade que deverá ser abraçada, e essa hora para alguns 
pode ser a GRANDE CHANCE. O importante é que todos 
tenham calma, que aproveitem cada passo para observar e 
aprender onde transferir a mensagem que entrou em sua 
cabeça para desfrutar um conhecimento sobre determi-
nada situação. Nesse momento, enquanto você está lendo, 
refletindo, fazendo anotações sobre como melhorar o seu 
caminho, outras pessoas estão correndo de um lado para 
o outro simplesmente pelo “efeito manada”, que gera uma 



enorme classe de pessoas que realizam suas tarefas somen-
te pensando em chegar a sexta- -feira para descansar.

Valorizar cada dia de atividade com a mesma intensi-
dade é aproveitar bem cedo o que nos foi presenteado, tal 
como o nascimento do sol, o som dos pássaros, o sorriso 
do seu filho, o carinho e a alegria dos seus cachorros balan-
çando o rabo ao te verem acordando.

Que maravilha é acordar, abrir a janela, deixar o sol en-
trar, escolher uma roupa confortável, tomar um café com 
a família. Esses são momentos essenciais para mantermos 
os laços sociais e afetivos que a correria das grandes cida-
des faz questão de modificar. Precisamos, portanto, correr 
e consumir de forma desenfreada? (já falamos sobre isso). 

Fique claro que o consumo faz parte do ser humano, 
ainda mais que existe uma sociedade que vive bombarde-
ada de celebridades e falsos heróis. Mas, será que não che-
gou o momento de você entender que a pessoa mais im-
portante de sua vida é VOCÊ? Será que não chegou a hora 
de tratar seus pais e familiares como celebridades e heróis 
que estão sempre por perto para lhe estender a mão? Es-
tamos juntos nessa e queremos um mundo melhor, com 
mais dignidade, educação, prosperidade de forma igual e 
acima de tudo, com a certeza de que o que estamos faze-
mos tenha sido pensado como um grande momento que 
nossas experiências vão se encaixar para celebrar a beleza 
de estarmos vivos. Que sejamos capazes de fazer conexões, 
que possamos estreitar laços com sensações de prazer, que 
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consigamos viver em busca do amor, este que nos man-
tém com a chama acesa pela realização, pelo envolvimento 
num grande projeto, por acordar com a vontade de fazer 
e acontecer, com a necessidade de injetar ânimo em tudo 
que você enxerga e concretizar uma ideia com esse soma-
tório de experiências. 

APROVEITE BEM OS ENCAIXES DA VIDA! 



“Sempre teremos uma longa 
caminhada e o sucesso 

está justamente na 
forma como você der 

cada passo”. 
Luiz Moura
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Capítulo 9 
Os Passos do Amor (Realização)

Sabe aquele som? Aquele olhar? Aquele chei-
ro? Aquele abraço? Aquele sentimento que 
o mantém vivo e que faz o seu coração bater 
mais rápido? Isso chama-se AMOR.

Nada paga a sensação de dormir e acordar tranquilo, 
com a vontade de levantar e ter em mente o que realizar. 
Envolver-se com algo, alguém, algum projeto, alguma 
ideia nos mantém ativos, e assim valorizamos uma roti-
na de realizações. Dizem que atrás de um grande homem 
existe sempre uma grande mulher (ou vice versa) e quando 
encontramos essa parceria temos a certeza que faça chuva 
ou faça sol, existirá sempre alguém em que podemos con-
fiar e dividir nossas conquistas. É claro que algumas pes-
soas podem não concordar com essas palavras, talvez por 
alguma decepção ou voltas que a vida lhes impôs, mas a 
certeza que sempre teremos outra oportunidade nos man-
tém abertos a novos sentimentos. E o importante é sempre 
observar as situações com a mente aberta, sabendo fazer 
uma boa reflexão e perceber que não existem verdades ab-
solutas, portanto, aproveite cada momento de aprendizado 
diário. 



Ame e respeite cada passo que você avançar, e faça dis-
so um grande ensinamento para torná-lo uma pessoa me-
lhor. Valorize suas conquistas, pense em como seus gestos 
podem contribuir para as pessoas do seu convívio e acre-
dite no poder de transformar o seu ambiente. Essa trans-
formação pode contagiar a sua casa, rua, bairro e a vida de 
pessoas que nem mesmo você conhecia, pois, os exemplos 
são seguidos e que sejam os melhores a serem comparti-
lhados. Criticar canais de televisão, que nada ensinam, não 
resolverá o seu problema cultural, pois basta um gesto de 
mudar o canal para assistir algo que realmente contribua 
com a sua formação, ler um bom livro sobre determinado 
assunto que possa lhe fazer uma pessoa melhor, e ainda, 
conversar com alguém sobre uma experiência de vida pes-
soal e profissional, já lhe trará resultados muito maiores do 
que se ficasse reclamando de algo que já está pronto e que 
ninguém lhe obriga a ver. A vida é um livro aberto e reple-
to de páginas em branco, todas esperando por você e por 
suas experiências, ter uma vida de aventuras do bem, com 
realizações pessoais, promovendo energia positiva, com-
partilhando sorrisos, curtindo seu tempo com qualidade, 
adquirindo novas conquistas, novos olhares, tendo paz de 
espírito e sabendo valorizar cada segundo do seu dia com 
toda a sua verdade, já pode-se entender que você é uma 
grande luz que emana sabedoria, equilíbrio, auxílio às pes-
soas e exerce tudo, a todo tempo, com o verdadeiro sentido 
de harmonia que reflete o que DEUS quer para você. 
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VIVA A VIDA COM AMOR E   

SINTA-SE REALIZADO!



“Que a cada dia tenhamos 
experiências que nos

 transformem como pessoas, 
e que nossas ações sejam

 iluminadas para vivermos 
com equilíbrio emocional para as 

grandes decisões”.
 Luiz Moura
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Capítulo 10 
A Chegada ao Ponto de Partida 

(Novos Projetos)

Chegamos ou iniciamos uma nova jornada? 
Até aqui você me acompanhou e se por 
algum momento tivemos uma relação de 
amizade, de companheirismo e troca de 

experiências posso afirmar que alcancei um dos meus ob-
jetivos. Você conseguiu concluir uma etapa importante e 
superou alguma barreira que precisava? Conseguiu levan-
tar algum tijolo? Reorganizou seus livros, suas anotações 
e suas metas? Conseguiu ajudar alguma pessoa com uma 
palavra de incentivo e percebeu essa energia positiva vol-
tar para você? A luta é grande e ser um guerreiro nesse 
mundo de tantas provações certamente não é uma tarefa 
fácil, mas, sabemos que o melhor prêmio que recebemos é 
aquele vencido com toda a nossa vontade, garra, somando 
cada ponto e galgando novas conquistas.  Essa sensação 
de autoconhecimento diário nos remete a uma análise de 
como somos pequenos nesse mundo e ao mesmo tempo, 
tão grandes se soubermos usar a mente a nosso favor. Seja 
bem-vindo ao mundo da curiosidade, do compromisso 
com a sua verdade e com a sua liberdade. Um homem livre 
pode sonhar e deve fazer da sua vida uma grande oportu-



nidade de criar e se reinventar todos os dias. Entenda que 
organizar seus passos é importante para visualizar suas vi-
tórias e, sempre que você quiser construir um novo proje-
to, basta abrir a sua mochila, colocar suas expectativas, tra-
çar novos rumos e perceber que um grande teste está por 
vir. Aproxime o seu sonho do amor pela realização e quan-
do chegar ao ponto final, você perceberá que cada gota de 
suor valeu a pena. E agora que você está finalizando essa 
leitura deve estar se perguntando “o que devo fazer?” A 
resposta está dentro de você, pois, cada chegada é um novo 
momento de iniciar uma grande jornada. Resgate suas ori-
gens, suas ideias, siga em frente na direção que DEUS tocar 
o seu coração e faça a transformação da sua VIDA.

Luiz Geraldo de Souza Moura Junior
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1) Carreira profissional com ensino médio concluído 
(o que fazer?)

• Ensino Técnico

• Carreira Militar

• Faculdade

• Concurso Público (ver nível de escolaridade no 
edital)

• Emprego tradicional com ensino médio

• Abertura de uma empresa

• Autônomo



2) Melhoria no currículo e aumento da rede de conta-
tos profissionais

• Cursos online gratuitos com certificado (direta-
mente ligados à área de formação)

• Trabalhos voluntários

• Participação em palestras, feiras e eventos

• Criação de página pessoal em redes profissionais

• Participar de lançamento de livros

• Sempre ter cartões de visita
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Sobre o Autor

Luiz Geraldo de Souza Moura Junior, nasci-
do no Rio de Janeiro, filho de pai alagoano 
e mãe baiana, construiu o seu caráter junta-
mente com seus familiares e amigos da rua 

Washington Lima, no bairro de Bangu/RJ. 
Na sua infância sempre ouviu que no ano de 1916 sua 

avó Áurea dos Humildes Oliveira conquistara seu diploma 
de professora, começando a exercer a arte de lecionar na 
cidade de Aporá, no interior da Bahia. Essa paixão passa 
para uma de suas filhas, a também professora Rita Maria 
Aparecida Oliveira Moura que desde criança sonhou em 
seguir os mesmos passos de sua mãe, e que durante anos 
exerceu seu ofício. 

Como os bons exemplos devem ser seguidos, transfere 
esse amor pela educação transformadora ao seu filho (au-
tor), que continua essa saga inicialmente no ano de 1996 
no Rio de Janeiro. 

Seu pai também exerce influência em sua vida pro-
fissional por sua forte atuação no ensino superior, além 
de suas irmãs, uma atuante professora do município e do 
estado do Rio de Janeiro, e a outra como uma renomada 
Advogada. Sua formação acadêmica inicia-se com a gra-
duação em Educação Física e posteriormente, em Direito, 
onde trabalhou de 1996 a 2008 no Rio de Janeiro. Numa 



reviravolta da vida, ele conhece uma pessoa especial, sua 
esposa Dora, e muda-se para São Paulo, também em 2008. 

Neste momento, leva um choque de cultura que aden-
tra em sua mente, pois as praias e futebol com os amigos 
são trocados por teatros, exposições, livrarias, cafeterias, 
grandes escolas de negócios e a tão escutada Avenida Pau-
lista, local de cultura e de velocidade na informação. 

Em 2011, na busca de progredir profissionalmente, 
inicia seu Mestrado em Gestão pela Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto Douro, na cidade de Vila Real, Portugal. 
Com o início das aulas, logo se identifica com as discipli-
nas de empreendedorismo e inovação. 

Desde então, entende que chegou o momento de co-
nhecer novas culturas, conhecer novos povos e tentar tra-
zer para suas aulas as experiências acumuladas de como 
as pessoas vivem e sobrevivem fora do Brasil. Este pon-
to ficou bem claro na cabeça do autor, e por mais simples 
que possa parecer, pessoas são iguais em qualquer parte do 
mundo: choram, sorriem, sentem fome, sentem sede, que-
rem modificar suas vidas, precisam sempre ser orientadas 
por algum professor, e necessitam de um grande amor para 
se envolver, este está relacionado a um grande projeto que 
apaixonou sua vida. 

Sua curiosidade em querer saber mais sobre o mundo 
o levou para os Estados Unidos da América, Caribe, Portu-
gal, Itália, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Grécia, Irlanda do 
Norte, Escócia, Turquia, Croácia e Alemanha, sem nunca 
esquecer a sua origem em Bangu, zona oeste do Rio de Ja-
neiro. 
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O Professor Luiz Geraldo de Souza Moura Junior atua 
profissionalmente desde 1996 com passagem pelos seguin-
tes segmentos educacionais: creche, educação infantil, en-
sino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino 
profissionalizante e no ensino superior, mas seu maior ob-
jetivo é resgatar nas pessoas a vontade de aprender e trans-
formar a sala de aula num enorme laboratório de experi-
ências e de cidadania. 
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