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Introdução:

Amadas, esse novo trabalho foi escrito com muito carinho e
dedicado a você mulher. Creio que apos a leitura deste livro você
não precisara recuar em seu caminho, pois saberá como chegar ate
o sucesso desejado e não se deixara vencer pelas dificuldades,
adversidades e nem barreiras, pois saberá como contorna-las
através das dicas que encontrara nessas linhas escritas.
O êxito ou sucesso esta a vista de todos, se você não esta vendo,
peço que saia detrás das cortinas e de um passo a frente!
O segundo passo e mudar de posição e o terceiro e mudar do lugar
onde se colocou ate agora!
Lembre-se: Você e capaz de alcançar o sucesso, portanto não
alimente ilusões.
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Agradeço também a minha família: esposo, mãe, padrasto e filhas
pelo apoio e compreensão!
Agradeço a você que adquiriu esse novo trabalho, que ele seja um
canal de bênçãos na sua vida para que você alcance seus objetivos
em nome de Jesus!
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Dedicatória:
Dedico de todo o meu coração a honra e louvor a Deus
pelo sucesso que sera esse livro: Mulheres de Exito.
Tudo o que tenho e sou, e graças a Deus, o meu Senhor! Sem
Ele, nem um exito eu teria.
Pra Danielle custódio

I Capitulo

Segundo o dicionário a definição da palavra êxito significa:
*Resultado gratificante
*Acontecimento bem sucedido
*Ter sucesso em seu objetivo
*Alcançar a meta
*Concluir /finalizar
Primeiramente para se obter êxito em alguma coisa e preciso ter um
plano, ou seja uma ideia!
Depois estabelecer um rumo, saber por onde começar e traçar um
objetivo.
E importante lembrar que tudo começa pequeno e nem sempre o
resultado vem imediato. Imagine uma pequena semente quando
plantada através de uma ação e só depois de algum tempo de
espera ela trará resultados.
Aprendemos com o exemplo da semente que não basta ter desejos,
sonhos e vontades, e imprescindível ter ação.
"Todas as grandes realizações começaram pequenas".

Lembre-se:
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A vida sorri apenas àqueles que lutam e se preparam para vencer.
Para vencer precisamos ter um anseio ardentemente, de atingir um
objetivo determinado. Procure ter controle de sua mente e não
tenha pensamentos negativos. Uma pessoa pessimista não chega a
lugar algum.
Não importa o que não deu certo até aqui, busque novos alvos,
novas metas, lute pelo seu sucesso, pelo seu êxito mesmo que isso
lhe custe grande esforço.
Transformando o seu modo de pensar e de agir, poderá transformar
tudo mais ao seu redor, nunca é tarde para começar!
É na ação construtiva, é pela luta que o ser humano encontra
satisfação para as suas necessidades e suas grandes esperanças.
O homem que se dedica a realização de qualquer coisa capaz de
satisfazer necessidade social encontra satisfações que o animam e
o sustem nos momentos de dúvidas e incertezas.
Aquele que trabalha que se esforça com ânimo e valor estão
despertando em si mesmo cada dia, novas energias e propósitos,
com que poderá conquistar novas vitórias.
Quando uma pessoa dedica um grande empreendimento todas as
suas energias, encontra a verdadeira realidade da sua missão na
vida.
O esforço persistente, a ação construtiva, o anseio de superação,
oferece as lições que não se encontram em livros, nem em
testemunho de outros.
Todas as pessoas que venceram foram gigantes do trabalho, da
persistência, da coragem, do entusiasmo e de força de vontade.
É preciso aprender a dominar as emoções, o nervosismo. Vencer a
preguiça, o comodismo, a timidez, deixar de lado sentimentos de
incapacidades e etc...
Para se alcançar uma vida de vitória ou êxito, é necessário ter uma
vida isenta de temores, livre do sentimento de derrotas. Ter forças
para dominar paixões e hábitos.
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É bom lembrar que êxito não pode ser definido exclusivamente em
termos de fama.
Ex: Um simples varredor de rua é feliz e alguns milionários não são!
Algumas pessoas não alcançam o êxito e fracassam porque são
tomadas por temores e a primeira coisa a fazer é organizar sua
mente, vencer o medo e arriscar!

Na Bíblia está registrada 366 vezes a palavra NÃO TEMAS!
O senhor conhece o que o temor pode causar na vida das pessoas.
O medo paralisa, causa limitações e bloqueia.
O preço
O caminho do sucesso exige que cada pessoa que almeja alcançalo defina um rumo, escolha um objetivo, uma orientação certa.
Quem não tem uma orientação certa não pode ter ímpetos de subir.
Quem não sabe para onde vai, acaba procurando lugares cômodos
e perdendo tempo e oportunidades.
Uma pessoa só alcança êxito após ter um rumo certo e um objeto
proposto a seguir; sem um alvo fica impossível atingir.
Além de saber o rumo, um objetivo e um alvo, você precisa decidir
chegar até o fim, ou seja; a conquistar custe o que custar.
Lembre-se:
Existe um preço!
Não fique esperando que as circunstâncias o arrastem, fazendo
com que você mude de rumo.
Prepare-se para enfrentar tudo; tanto decepções, frustrações,
adversidades como também coisas agradáveis.
Todas essas situações trazem experiências que servem de
ensinamento para nosso crescimento e aprendizado.
“Toda experiência vale a pena”
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A mulher de êxito tem que lutar, tem que se esforçar e fugir da
rotina e da limitação.
Avançar com passo firme para sua conquista!

Lembre-se:
Qualquer plano ou idéia uma vez posta em movimento se faz mais
forte, precisamente porque foi iniciada e continuada.
“Toda ação, gera uma reação”.
Ainda que as pessoas ao seu redor, não apoie suas ideias ou não
acreditem na tua conquista; é importante que você acredite em
você, na sua capacidade de conquista e no seu potencial.
Não seja como algumas pessoas que são atormentadas por toda
espécie de receios, escravizadas pelo medo, fracasso, opinião
pública, enfermidades, morte e etc...
Quando o medo se enraíza na mente de uma pessoa e consegue
dominá-la, acaba destruindo a sua força de vontade, o seu espirito
de luta, seu entusiasmo e a ambição de conseguir o sucesso na
vida.
Quanto mais a pessoa cede a influência do medo, mais ela perde a
confiança e credibilidade em si mesma.
Aprenda a dominar e vencer o medo alimentando sua vida
diariamente com a Palavra de Deus que liberta, restaura, fortalece,
edifica e sustenta. Agarre-se nas promessas e as guarde em seu
coração!
Lembre-se:
Em Cristo Jesus, somos mais que vencedoras e nEle podemos
todas as coisas.
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A força do otimismo
Seja uma mulher otimista!
A atitude otimista é algo que vale a pena desenvolver.
Uma mulher otimista, vê as coisas ao seu redor sempre com bons
olhos, nunca duvida de sua capacidade, descobre e cria suas
próprias oportunidades.
Simplesmente acredita que é capaz de vencer, ter êxito e alcançar
seus objetivos!
A mulher quando otimista olha para o futuro confiante e firme. Sente
uma resolução mais forte para lutar, sua mente concebe ideias mais
luminosas, descobre oportunidades mais promissoras e surge
energia que leva a grandes empreendimentos e realizações.
A mulher otimista não murmura, não fica se lamentando se ainda
não deu certo, não desanima, não desiste e não se entrega a
tristeza ou a derrota. Pelo contrário, estuda novos meios de
encontrar soluções, anima-se no propósito firme de prosseguir se
esforçando até vencer!
“O pensamento é o foco da ação, assim, a mulher está sempre
disposta em pensamento e ação para enfrentar qualquer
possibilidade”.

Autoconfiança
Para que você seja uma mulher de êxito, aprenda a desenvolver a
autoconfiança. Na atualidade é comum encontrarmos mulheres com
falta de autoconfiança ou com complexo de inferioridade e isso
significa o mesmo que ter descrédito em si mesmo.
A primeira coisa a fazer é reconhecer e assumir que você se sente
assim; através da oração e com o auxilio do amigo Espirito Santo,
você terá seus olhos abertos e conseguirá enxergar o teu potencial
e capacidade de realização!
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Acredite, existe alguém que acredita mais em você do que você
mesma!
Portanto, levante a sua cabeça; é hora de seguir em frente, parar de
ficar pensando, ir à luta.
O seu futuro lhe espera. só depende de você; faça sua escolha!
Esse é o momento, está em suas mãos alcançar o sucesso ou o
fracasso.
Pare de olhar para o que passou, lembranças são só lembranças.
Não fique revivendo as dores do passado ou se lamuriando por
suas perdas ou decepções.
Tire seus olhos das circunstâncias atuais, dificuldades todos nós
vivenciam.
Modifique seus hábitos, mude o rumo dos seus olhos e aprenda a
enxergar mais longe.
É hora de escolher uma direção, estabelecer novas metas, fazer um
novo projeto e ter um objetivo a alcançar!
Chegou o momento de começar...
Primeiramente pense em você e analise
Onde esta?
Como está?
Analise-se, conheça-se!
Pare por um tempo, escolha esse momento a sós para fazer uma
analise sobre você, sua vida, sua caminhada,seus sucessos e
fracassos.
Procure descobri qual é a tua necessidade, quais os teus sonhos,
desejos, planos e projetos que ficaram pelo meio do caminho.
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Qual desejo você deseja alcançar ? ou pretende tomar um novo
rumo e criar um novo projeto?
As vezes é necessário fazer algumas modificações, em outras
basta desenvolver ou aperfeiçoar.
O que importa é dar um passo a frente e ir até o objetivo desejado.
Não esqueça que para alcançar um alvo, meta, sonho ou objetivo
há um preço!
Lembre-se: Qualquer que seja o objetivo a ser alcançado, as horas
o investimento e todo esforço empregados serão benéficos.
Força de vontade:
Força de vontade ou determinação são definidas como:
“Capacidade de estabelecer objetivos e tratar de alcança-los.”
Podemos observar que não basta sonhar, desejar, querer ou
conquistar.
Devemos estar determinadas a alcançar!
É ser firme, ter confiança, crer, agir, se esforçar, investir e não
desistir e pôr em prática a busca pelo objetivo ou seja, ter desejo
ardente pelo êxito.

Pensamento firme
A conquista do êxito exige, além de outras qualidades, o
pensamento claro, forte e nobre. Deve ser capaz de pensar e
discernir coisas com objetividade; resolver problemas e trazer
soluções.
Pensar é elaborar ideias que anime entusiasmo, é fortalecer o
espirito e movimentar a faculdade de ação.
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Lembre-se:
O pensamento útil e construtivo tem forçosamente que traduzir-se
em ação.
A mulher de pensamento firme não é precipitada mas, reservada e
prudente.
Pensamento sem ação é pensamento ineficiente. Uma mulher de
êxito pensa conscientemente.
Dicas:
Habitue-se a pensar nas realizações referentes a deveres e hábitos
positivos; seja pontual nos encontros marcados; siga um plano de
ação.
Não acumule planos em sua mente. Realize primeiro os mais
importantes, para em seguida, pensar nos demais;
Liberte-se de preconceitos e temores ao realizar algum projeto ou
plano. Obrigue-se a realiza-lo, como se disso dependesse sua
própria vida;
Exerça autoridade sobre si mesmo. Obrigue-se à realização dos
seus planos;
Veja na materialização das suas ideias qualquer coisa grandiosa,
no qual irá encontrar grandes satisfações.
Lembre-se: Devemos pensar para chegar a realizações mais
acertadas e benéficas. Não basta, entretanto, imaginar e pensar.
É necessário agir. Quem concebe muitas ideias, mas não as
concretiza em ação, nada mais faz do que dissipar energias.
É importante saber também que cada pessoa atrai continuamente a
si as pessoas, as coisas e as circunstâncias em harmonia com seu
modo de sentir e pensar, por isso é prudente governarmos os
nossos pensamentos, de modo que só se relacionem com o que
possa favorecer à conquista dos nossos objetivos ou seja, nada de
pensamentos negativos, pessimistas ou de fracassos e derrotas!
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Tudo o que vemos no plano físico teve seu inicio no psíquico.
As grandes realizações humanas: pontes, edifícios, máquinas,
fábricas, canais, esculturas, cidades, túneis, invenções, pinturas,
sinfonias; existiram na mente dos seus criadores antes de se
concretizarem em forma material.
Então oriento a você, não abandone tuas ideias por menor que ela
pareça ser.

Criticas
Neste tópico, vamos falar da importância de você aprender a lhe dar
com criticas. Desde o momento que você tem uma idéia, um plano
ou um projeto levantam-se pessoas e através de palavras, gestos
ou atitudes tentam esmorecer e fazer com que você desista do seu
alvo.
A primeira coisa a fazer é ter confiança em Deus e depois em você
mesma. A mulher que tem confiança em si mesma não se deixa
abater por palpites, opiniões alheias e não é afetada por uma
sugestão. Diferente de quem não confia em si próprio que aceita
todas as sugestões que são dadas e na maioria das vezes desiste
em meio a caminhada e não alcança o êxito simplesmente pelo fato
de não saber lhe dar com atitudes de pessoas que não sabem
aceitar o sucesso de outras.
Não paralise teus projetos por causa de outros, siga em frente!
Lembre-se:
A mulher que procura ter êxito, ela cria, inventa, inova, gera ideias.
Ela não imita, mas tem personalidade própria.
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Domínio
Para que uma mulher tenha êxito em seus projetos, ela precisa
aprender a dominar a preocupação, ter equilíbrio e cautela para
achar soluções e tomar decisões necessárias.
A preocupação é algo que se centraliza dentro da pessoa mesma.
Tal pessoa se sente atemorizada ante uma situação; acredita não
ser suficientemente forte de espirito para suportar uma calamidade
que pode ocorrer.
Há pessoas que são preocupadas por natureza, e outras que
padecem de preocupações ocasionais.
O cansaço ou a fadiga excessiva é outra condição física que
favorece o desenvolvimento da preocupação. Sob o efeito de um
intenso cansaço o individuo sente o futuro como algo ameaçador e
sombrio. A pessoa cansada teme mais o futuro.
A mente de uma pessoa preocupada se encontra como que
aprisionada num circulo vicioso. Sua energia fica em estado de
ponto morto e a tensão o impulsiona para uma distração.
Lembre-se:
Uma pessoa preocupada não alcança o êxito; portanto procure
reservar períodos para descanso, lazer e fazer aquilo que lhe
agrada e relaxe seus nervos. Assim, você estará evitando uma serie
de problemas psicológicos e físicos que contribuem para que a
mente adquira preocupações.

Coragem
Para que uma mulher alcance o êxito, ela precisa desenvolver
algumas qualidades especiais.
Firmeza em seus propósitos é uma dessas que te levará o sucesso
desejado.
A mulher que tem propósitos firmes tem estabilidades, pois não fica
oscilando em suas decisões e tem certeza do que quer.
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A mulher que é firme e tem coragem, ela se concentra e confia
naquilo que se propõe a fazer.
Ela combate o medo, a inconstância e a instabilidade.
A mulher de coragem é lutadora, dinâmica, destemida e
determinada a romper com as barreiras que tentam impedi-la de
alcançar o seu objetivo.
A mulher que não aprende a desenvolver essas qualidades é
vencida e fracassa. Por isso a importância de quem procura
alcançar o êxito na vida agir e viver corajosamente.
Para que a mulher alcance o êxito, ela precisa se superar e se
dedicar com mais coragem, habilidade, energia ciente de sua
decisão e escolha, ou seja, em busca dos seus objetivos!
Mesmo quando se deparar com caminhos sem saída, conviver com
momentos de temor ou palavras desanimadoras; a mulher que
deseja alcançar o êxito precisa manter vivo seu espirito de luta,
coragem, determinação sem desistir. Agindo assim, com certeza ela
obterá o êxito pretendido.
Lembre-se:
Você nasceu para vencer!
E a Bíblia nos diz que somos mais que vencedores em Cristo
Jesus!
Deus não nos deu espirito de temor, então Não Temas!
Auxilio
Neste tópico você encontrará auxilio através de perguntas e
respostas com diversos assuntos para saber lhe dar em tempos
difíceis.
1-Como enfrentar os tempos difíceis com uma atitude positiva?
*Saiba que Deus está com você! Leia Levítico 26.1-13
*Lembre-se que Deus está sempre agindo, mesmo quando você
não consegue vê-lo. Leia Jó 23
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*Perceba que sua história ainda não acabou Leia Miquéias 4.1-5
*Não abrigue o desejo de vingança Leia Naum 1.2-7,15
*Tenha esperança no futuro Leia Romanos 8.18-30
*Confie em Deus, Ele sabe o que está fazendo com sua vida. Leia
Efésios 1.7-23

2-Como aprender a estar mais satisfeita com minha vida?
*Encontre a harmonia entre real e o ideal. Leia Sl 107
*Desfrute do que você tem! Leia Ec 6.1-9
*Entenda que Deus está no controle de tudo. Leia Dn 2. 20-21
*Acrescente a sua vida coisas certas e encha-se delas. Leia 2 Pd
1.3-15

3- Como vencer a tendência de me preocupar com o futuro e
adquirir mais confiança?
*Confie nas promessas de Deus. Leia Josué 23.14-16
*Deus é seu Salvador. Leia Sl 91
* Prepare-se para o que virá! Leia MQ 5.2-5
*Confie em Deus para lhe dar forças. Leia HB 3.16-19
*Faça o que puder, viva um dia de cada vez. Leia MT 6.25-34
*Transforme sua preocupação em conversa com Deus. Leia FP 4.49
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Conclusão:
Essas sao algumas dicas que a ajudarão conquistar o êxito em
seus planos e projetos.
Mas quero nesta conclusão enfatizar algo muito mais alem e
importante que essas dicas.
A Bíblia nos afirma, que tudo quanto existe foi criado por Ele, pra
Ele e e dEle (Deus). Entao amadas nao existe po mágico, nem
segredo algum para o sucesso sem a presença do pai, Soberano e
criador.
Como ja foi citado acima, existem pessoas que obtem exitos em
algumas areas de suas vidas, mas ainda assim sua felicidade nao e
completa.
Para sermos felizes verdadeiramente, temos uma necessidade que
muitas pessoas desconhecem. A verdadeira felicidade esta em
Jesus!
Quando temos um encontro com Jesus e o aceitamos, o seu
Espírito Santo, passa a habitar e viver em nos.
O espaço vazio que havia antes, e preenchido por sua presença.
Essa companhia, nao nos permite andar sos, e ainda que
atravessamos por lutas e dificuldades, com seu apoio e auxílio
sempre vencemos!
Em momentos de duvidas, medos e incertezas, e Ele o Espírito
Santo quem nos orienta e da a direção. basta que tenhamos
intimidade, comunhão e sensibilidade para ouvir a sua voz.
O Espírito santo, e nosso verdadeiro amigo. Amigo de todas as
horas que esta sempre a nossa disposição para nos ouvir, abraçar,
confortar, acalentar, auxiliar, orientar, direcionar e ajudar em nossas
necessidades. E Ele, o Espirito Santo que intercede ao pai por nos
com gemidos inexprimiveis, naqueles momentos que voce nao
consegue se expressar atraves de palavras. E Ele que sabe
interpretar cada gota de lagrimas que escorrem dos teus olhos.
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E esse amigo, que na hora da angústia, do desepero, da aflição,
do desânimo, da tristeza, da frustração e dos perigos e quem te
sustenta, te guarda e te livra!
Ele e segredo do teu exito e do teu sucesso.
Entao, nao perca tempo apresente a Ele teus sonhos, planos,
projetos, desejos e peça a Ele que te ajude a realiza los.
Se mantenha firme em um unico propósito sem oscilar, e apos a
sua realização, ofereça a Deus toda a glória e seja agradecida ao
teu amigo Espírito Santo pela conquista.
Reconheca que tudo o que voce tem e e, e por Deus! Ofereça a
Deus com toda a tua sinceridadee coração o melhor do teu louvor e
adoração.
Dedique todo o teu sucesso a Deus e consagre a tua vida e tudo o
que tens a Ele.
Sei que você já se sente entusiasmada a prosseguir rumo ao teu
objetivo; agora você pode inspirar outras mulheres e animá-las a
também alcançar seu êxito e sucesso em todas as áreas de suas
vidas.
Nao esqueca!
Você nasceu pra vencer...
Desejo de coração ter ajudado você nas conquistas dos seus
objetivos através deste novo trabalho.
Se quiser compartilhar sua experiência, aprendizado e resultado;
mande-me um E-mail para Daniellecustodio37@gmail.com e ficarei
grata em conhecer e partilhar da tua vitória!
Que Deus te abençoe grandemente e prospere a obra das tuas
mãos, que onde puseres as plantas dos teus pés, que seja território
conquistado em nome de Jesus!
Um grande abraço.
Pra Danielle Custódio
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Oração de aceitação e entrega

“Quero aceitar Jesus como meu único e suficiente salvador, e
desejo conhecer atraves da intimidade e comunhão o amigo
Espírito Santo!”
Desejo ter também experiências proprias para contar e partilhar
com meus irmãos o grande amor e a fidelidade de Deus para com a
minha vida.
Quero permanecer fiel e caminhar com ele para desfrutar e
participar das bodas do cordeiro.
( ) sim

Jesus esta voltando!!!
Prepara-te Israel
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Anotações:
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