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A energia do primeiro dia 

Toda vez que se começa algo novo na vida que muito se lutou para conseguir as pessoas 

empenham-se de uma maneira diferente e, ao conseguirem, agem também de uma maneira 

diferente. 

Pessoas que sonharam com um emprego possuíam uma energia vigorosa no dia em que 

começaram a trabalhar; pessoas que sonharam encontrar seu par perfeito tinham uma energia 

vigorosa quando se casaram; pessoas que sonharam com o tão esperado diploma tinham uma 

energia vigorosa no dia da conquista; pessoas que iniciaram seu próprio negócio tinham uma 

energia vigorosa no dia da inauguração… 

Essa energia vigorosa que acompanha as pessoas durante sua trajectória de conquistar algo que 

desejam muito eu chamo de energia do primeiro dia.   

Ao longo da vida, muitas pessoas deixam de chegar ao trabalho com aquela energia do primeiro 

dia; deixam de exercer sua profissão com aquela energia do primeiro dia; deixam de conviver com 

a pessoa com quem estão se relacionando com a energia do primeiro dia; deixam de tocar o seu 

negócio com a energia do primeiro dia… E logo percebem que as coisas estão longe de acontecer 

como esperavam. 

Lembre-se a todo momento da alegria de suas primeiras conquistas, lembre-se a todo momento 

dessa energia do primeiro dia, aquela de quando você venceu alguma dificuldade. Ela não deve 

ficar no passado, mas em seu coração, a todo instante. 

Quando olhar a vida que leva hoje usando a energia do primeiro dia, você verá somente a parte 

positiva de suas actividades profissionais, humanas e sentimentais. Eis a maneira de usufruir de 

suas conquistas e de fazer delas instrumentos impulsionadores de sua felicidade. Nem sempre 

nossas adversidades são grandes; nós é que precisamos crescer diante delas com a experiência 

de nossa mente e nosso coração.  

 

César Romão. Livro: Super dicas para Motivar sua Vida e Vencer Desafios. Editora Saraiva 
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Por quê 

Se não gostas de ti, quem irá gostar? 
Se não orgulhas do que fazes, quem se orgulhará? 
Se não tens respeito pelas tuas ações, quem haverá de ter? 
Se não sentes admiração pelos teus empreendimentos, quem irá sentir? 
 
 
Se não dás crédito as tuas decisões, quem poderá nelas acreditarem? 
Se não te alegras com a vida que tens, quem vai alegrar-se com ela? 
Se és capaz de enganar a ti mesmo, a quem não enganarás? 
 
 
Se ainda não aprendeste o verbo compreender, como pretendes conjugar o verbo amar? 
Se colocas fel nas mais puras emoções, porque te revoltas de levar uma existência amarga? 
Se destróis todas as estradas que te trazem afeto, porque lamentas a solidão em que vives? 
Se não cuidas da tua lavoura de simpatia, porque estranhas em não colher viçosas amizades? 
 
 
Se teimas em plantar mal e tristezas, porque te surpreendes quando germinam deceções? 
Se consentes que a inveja, o rancor e a maledicência dominem o teu coração, porque não haverias 
de sofrer no inferno da desconfiança? 
Se persistes em viver dentro do ontem, porque não hás-de temer o amanhã? 
 
 
Se oscilas entre o passado e o futuro, como podes desfrutar bem o presente? 
Se não te dispões em perdoar as falhas alheias, com que direito esperas o perdão das tuas? 
Se nunca te decides a partir, porque anseias tanto em chegar? 
Se não tens fé nem sonhas, nem te empolgas, porque acusas o mundo de ser árido, frio e sem 
bondade? 
 
Porquê? 
                                                                                                                          

 
   
                                                                                                                               
Wellington Armanelli 
 
Poema extraído do livro “Os sonhos valem a pena – A minha trajetória na FIAT” de Afonso Cappai de Castro. 
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