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DEDICATÓRIA

Bê e Belinha

Esse livreto não os livrará de problemas e sofrimentos. Mas poderá minimizar alguns tropeços e topadas. Quem 
sabe, evitar algumas quedas?

Uma vez que a vida não vem com manual de instruções, talvez poderei deixar aqui alguma preciosa forma de 
ajuda e de educação para formar em vocês um sólido alicerce moral e ético. É só o que desejo.

“Guarde os bons ensinamentos como se fossem a menina dos teus olhos. Ata-os a teus dedos.                                    
Escreva-os na tábua do seu coração.” (Salomão)

Com amor

Papai
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HOMENAGEM

“Estude e faça tudo certo na sua vida, meu neto.”  Oscar Soeiro Frota (in memoriam)

“Saudade é o amor que fi ca”. (Marcio Kühne)
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APRESENTAÇÃO

Caro Leitor,

Leia esse livreto com simplicidade de propósito de quem o fez pensando nos fi lhos. São frases, talvez aconselha-

mentos,  que criei (ou recriei) com o objetivo de chamar a atenção para valores essenciais que encerram o bom senso 

e o senso comum. Infelizmente, tão escorregadios nos tempos de hoje.

Sem qualquer pretensão, deixe que as páginas o leve para outra dimensão. Pense na sua vida, na sua família, no 

seu trabalho, nos seus projetos e no mundo que o cerca. Só assim o livro fará sentido. Se você é daqueles que lê 

“roboticamente”, por favor, não leia esse livro.

Seria mágico, no entanto, se essas gotas (ou pingos) aqui escritas, atingissem o epicentro da sua consciência e 

pudessem gerar uma onda propagatória no seu cérebro. Ao sair da inércia e refl etir sobre conceitos, valores e com-

portamento, o objetivo desse livreto estará alcançado.

Numa das cartas que escreveu para sua mulher quando estava preso, Mandela disse que “santos são os pecadores 

que continuam tentando, buscando.”

Ora, o nobre leitor não é Dalai Lama ou Jesus Cristo, assim como não sou Buda. Entretanto, isso não nos impe-

de de procurarmos melhorar como indivíduos, dia após dia. 

oscarbacelar@terra.com.br
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PREFÁCIO

A fugacidade da vida 

A vida é fugaz! 
Estamos todos aqui de passagem: bilhetes de vinda e de volta - data marcada, porém, desconhecida.
Somos todos passageiros, tudo é passageiro, tudo passa, tudo passará. Sabedoria passageira, em um mundo onde 

tudo muda com muita velocidade. 
O conhecimento: um adorno, um acessório. Espera-se que conheçamos de tudo um pouco, do todo ao quase 

nada sobre qualquer assunto.  
É preciso articular sobre opiniões publicadas, repassadas por jornais, plagiadas em sites e revistas. Temos, toda-

via, que estar informados.  
É preciso saber de tudo o que nos circunda e circundar-nos de opiniões e de assuntos exóticos, rasos ou vagos. 
É preciso ter nos lábios a palavra da moda, o assunto do dia, a última cotação da bolsa, o último escândalo do 

governo, a classifi cação do Brasileirão, as mais recentes descobertas científi cas. 
Vazios de tudo, cheios de nada. Falamos dos outros, para não falarmos de nós. Falamos superfi cialidades; apro-

fundar não interessa. 
Quem quer verdades? Muito melhor são as doces ilusões. 
“A vida”, já o dizia Padre Antonio Vieira, “é uma lâmpada acesa; vidro e fogo. Vidro, que com um sopro se faz; 

fogo, que com um sopro se apaga”. 
Sejamos fugazes em nossas fi losofi as, pois mergulhos profundos dentro da alma, poucos ainda conseguem dar. 

miolo_PINGO_280912.indd   11miolo_PINGO_280912.indd   11 2/10/2012   10:37:162/10/2012   10:37:16



É mais fácil esconder-se em meio às mazelas do mundo, do que descobertar as suas próprias. Não que elas sejam 
mais ou menos doídas do que as dos outros. São apenas as nossas. 

Entendamos a fugacidade da vida, para deixarmos de ser fugazes, exilados de nossa própria existência.  
Sejamos mais íntegros, mais alegres, mais amigos, mais família, mais profundos, mais sinceros. 
Sejamos mais gente e vivamos a vida! Pois, de efêmera e transitória, já basta a vida ...

Werson Rêgo 
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Uma gota é um pingo
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         Procure constantemente ser leal e sincero. Seja digno e respeitoso. 

         Estude todos os dias da sua vida. Nenhum conhecimento é irrelevante.

         Associe-se sempre a pessoas de bem.

        Se sua moral e caráter forem inabaláveis, sua conduta será indubitavelmente reta.

       Namore uma pessoa por vez. 
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    Cresça com as dificuldades. Quando cair, levante mais forte.

       Planeje o seu dia, a sua semana, o seu ano, a sua década e a sua vida. Sua família,                   
seu trabalho, sua casa, sua velhice. Erros estratégicos na vida podem custar-lhe muito caro e 

muito tempo.

        Paz é ainda mais importante que saúde.

Seja o melhor amigo do seu cônjuge. 

Viva em função da sua família.
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Não entre num projeto por vaidade ou por dinheiro, mas pelo projeto.

Seja naturalmente simples, educado, cordial e delicado com todas as pessoas. 

Pratique autoridade e liderança com generosidade. Treine seus colaboradores ensinando. 

Proteja sua família, mesmo que a lei não esteja do seu lado.

Se acreditar em algo, não desista. Se vir que foi má escolha, abandone.
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Não tenha vergonha de dizer que não sabe de algo e que vai estudar o assunto.

Maximize as qualidades das pessoas e minimize seus defeitos.

Tenha apenas uma face, no discurso e na conduta.

Para tudo é preciso estudo e treinamento. Coloque em prática somente o que conhece.

Discorde se for o caso, mas não julgue as pessoas.
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Seja atento ao ouvir, cauteloso nas palavras e justo nas ações. Não humilhe ninguém.

Jamais brigue fisicamente com alguém. Só se for para defender um familiar ou a si mesmo.

Ignore os desonestos e afaste-se deles.

Mantenha-se calmo e pratique o autocontrole frente a qualquer situação.

More perto do trabalho. Senão, passará grande parte da vida no engarrafamento.
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Seja humilde. Não se gabe, não espere holofotes ou elogios por seus atos.

Se errar, seja o primeiro a reconhecer o erro e a consertá-lo.

Seja generoso ao ensinar. Seja faminto ao aprender. 

Tenha os melhores livros. Escreva neles à vontade.

Negue brinquedos a seus filhos; livros, não.
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Não se guie pela cabeça dos outros.

Tome para si o problema de alguém que atravessa seu caminho. Tenha compaixão.

Busque o mesmo assunto em fontes diferentes. Nada se esgota.                                                     
Poderá ver ângulos que passaram desapercebidos.

Não procrastine. Se tem alguma coisa para fazer, faça logo.

Para qualquer coisa que vá fazer, tenha objetivos bem definidos. 

miolo_PINGO_280912.indd   20miolo_PINGO_280912.indd   20 2/10/2012   10:37:332/10/2012   10:37:33



21

Cresça com as críticas, não as tome por pessoais.

Não dê repetidas chances a pessoas que não são de bem.

Exerça seu trabalho e sua liderança da mesma forma que você exerce sua vida pessoal.

Pense bem, converse e durma uma noite, antes de decidir alguma coisa importante.

Mais perigoso que a ignorância é a incompetência.
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Respeite o tempo. Nem devagar, nem apressado, nem atrasado e muito menos faltoso. Há tempo 
para tudo na vida.

Esteja bem preparado para o que decidir fazer. Recicle-se de tempos em tempos.

Não se preocupe em ficar rico, preocupe-se em fazer bem o seu trabalho, a recompensa virá 
consequentemente.

É inútil tentar consertar o mundo. A maioria das pessoas é superficial e só pensa em levar 
vantagem sobre alguma coisa. Preocupe-se em fazer a sua parte.

Jamais culpe alguém por um erro seu. Do erro, procure, ao menos, tirar um aprendizado.
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Nunca é tarde para se desculpar.

Aprimore todo e qualquer ensinamento.

Ensine o que aprendeu e gravará mais facilmente o conteúdo.

Se for médico, trate da família do doente também.

Seja íntegro e tenha escrúpulos no seu comportamento.
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Não faça da sua profissão um balcão de comércio.

O médico deve olhar o doente e, não, a doença.

Quer saber a melhor fórmula da felicidade? Cuide bem da sua família.

Quer saber a fórmula de uma vida saudável? Coma pouco, pratique exercícios físicos, tenha uma 
vida ativa e durma bem.

Quer saber a fórmula da paz interior plena? Tenha fé.
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O negócio só será bom se todos os lados ganharem.

Apesar da existência de Deus ainda não ter sido comprovada, ter fé ajuda                                                 
a vencer os obstáculos da vida.

Não saia correndo quando estiver chovendo, é apenas água.

Não se melindre na presença de ninguém. Até o presidente do EUA usa o banheiro e,                             
também fica gripado.

Exercite a paciência. Seja equilibrado. Só fale se necessário, e baixo.                                                         
O poder do argumento não é medido em decibéis.
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Tenha comprometimento e entusiasmo em tudo que aceitar fazer. 

Riqueza só é boa quando vem com liberdade.

Não tenha apego a coisas materiais.

Arrisque com responsabilidade e prudência.

Valorize as outras pessoas. Valorize-se.
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Seja caridoso por ser caridoso. Nós temos neurônios em espelho: fazer o bem estimula áreas de 
recompensa no cérebro. Ou seja, quanto mais felicidade você proporcionar, mais feliz você será.

Seja grato. Ninguém sai do lugar sozinho.

Saia sozinho com sua mulher, pelo menos, uma vez por semana.

Não faça piadinhas com o defeito dos outros. Somente com os seus.

Procure ter uma experiência de estudo no exterior. 
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Se algo der errado, procure ter uma carta na manga e parta para outra.

Um problemão é a somatória de probleminhas. Desate um nó por vez.

Se não puder ajudar, não atrapalhe.

Ouça os outros atentamente, não os interrompa. Olhe as pessoas nos olhos.

Dê um passo por vez, mas não pare de andar. Siga a metodologia.
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Observe tudo, mas resolva primeiro, as prioridades.

Não seja rancoroso. Remorso é um sentimento que mata de dentro para fora.

Procure ter uma reserva financeira. Procure não, tenha!

Não fume. Beba moderadamente.

Admire algumas pessoas, mas não idolatre ninguém.
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Não deixe o dever de casa para domingo à noite.

Se não for para fazer direito, é melhor nem fazer.

Esteja sempre preparado. As oportunidades aparecem o tempo todo.

Nada cai do céu. Para tudo é preciso muita dedicação.

Tenha prazer no trabalho. Vai torná-lo muito mais feliz.

miolo_PINGO_280912.indd   30miolo_PINGO_280912.indd   30 2/10/2012   10:37:552/10/2012   10:37:55



31

Não se esqueça dos seus professores e das pessoas que o ajudaram.

Se você não ditar o seu caminho, será manobrado por alguém.

Seja dono do próprio nariz. Procure não depender dos outros.

Tenha atendimento padrão. Excelente, tanto para amigos, quanto para desconhecidos.

Importe-se com os valores, não com o preço das coisas.
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Não tenha segredos com seu cônjuge. Confiança é um vaso de cristal que emprestamos                                 
a quem acreditamos.

Seus pais merecem ser tratados com a mesma dedicação e cuidados que você trata seus filhos.

Não lute contra o sono ou contra outra função biológica. Procure não agredir seu organismo por 
causa de protocolos sociais. Se for o caso, peça licença para se retirar, todos entenderão.

E daí, se um amigo tem outro time de futebol, outra opção sexual, outro nível social, outra cor da 
pele, outra religião? Qual a importância disso?

Esforce-se para aprender a tocar um instrumento musical.
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RIA, BRINQUE, CURTA, SINTA, 
ARREPIE-SE, GOZE, APAIXONE-
SE, EMOCIONE-SE, AME, VIVA!
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PREOCUPE-SE COM ESTA VIDA 
E FAÇA O BEM SEM ESPERAR 
QUALQUER COISA EM TROCA. 
FAZER O BEM JÁ É O PRESENTE.
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RESPEITE TODAS AS 
PESSOAS; MAIS VELHAS 
OU MAIS NOVAS; MAIS 
GRADUADAS OU MAIS 
SIMPLES; MAIS RICAS OU 
MAIS POBRES.
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TRABALHE ORGANIZADAMENTE, 
UM POUCO POR DIA, DE FORMA 
REGRADA E CONTÍNUA.
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BUSQUE RIQUEZA FINANCEIRA 
COM HONESTIDADE E SEM FERIR 
SEUS PRINCÍPIOS. 
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SEJA LIVRE E TENHA PAZ 
NO SEU CORAÇÃO. SIGA SEU 
CAMINHO COM ATENÇÃO.
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PROCURE MELHORAR COMO 
INDIVÍDUO, DIARIAMENTE. SEJA 
UMA PESSOA MELHOR, MELHOR 
CÔNJUGE/PAI/MÃE/FILHO/IRMÃO/
AMIGO, MELHOR CIDADÃO.
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NENHUM PROBLEMA 
É TÃO GRANDE 
QUANTO PARECE. 
SIGA TRANQUILO E 
DEVAGAR QUE TUDO 
DARÁ CERTO.
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Assistir a filmes sem ler as legendas é uma boa maneira para aperfeiçoar seu inglês.

Se acordar, à noite, com fome, tome um copo de leite e volte para a cama.

Cumpra o prometido.

A forma mais simples de eternizar-se é ter filhos.

Reconheça o mérito das pessoas.
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Deixe seus filhos lavarem a louça, arrumarem a casa e retirarem o lixo, no mínimo, uma vez por 
semana. Pague pelo trabalho.

O que determina o tamanho da dor física ou psíquica é o seu processamento cerebral e, não, o 
tamanho do problema em si. Portanto, se conseguir racionalizá-lo, menor será seu sofrimento.

Comunique-se com simplicidade, clareza, objetividade e sinceridade.

Aprender significa ser capaz de repetir o conteúdo entendido. 
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Para tirar a melhor nota, não basta responder corretamente, mas escrever as sentenças que o 
professor espera ler. 

Tenha certeza de que as coisas mudam. Uma coisa impensável, hoje, pode ser rotina amanhã. 

Quer o trabalho pronto? Peça aos ocupados. Não quer o trabalho pronto? Peça aos desocupados.

 Quer que saia correto? Supervisione. Quer que saia errado? Não supervisione. Quer que saia do 
seu jeito? Faça você mesmo. 

Quer que saia atrasado? Pague adiantado. Quer prioridade? Prometa um bônus após a conclusão 
do trabalho.
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Sempre faça uma revisão antes de entregar a prova.

Não desperdice um segundo do seu tempo. 

Quando vir algo errado, aprenda como não fazer.

Todos são clientes de todos na sociedade.

Quando enfrentar momentos difíceis, orar ajuda a aclarar a situação.
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Não leve um segundo para gastar o que você levou um mês para ganhar.

Aptidão + dedicação = sucesso.

Sua família e seu conhecimento são seus maiores bens.

Seja profissional e responsável. Se você está num dia ruim, ninguém tem nada com isso.

Entenda a dor do próximo, mas não a sinta. Carregue o defunto até o túmulo mas não                      
se enterre com ele.
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Lute contra a inércia. Move your ass.

O tamanho do problema é o tamanho do problema. Não o aumente nem o minimize.

Coloque sua máscara de oxigênio, antes de colocá-la nos outros.

Uma opinião sincera é um presente.

Se não der para fugir nem lutar, reze.
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Não rumine problemas. Resolva-os. Depois ria deles.

Sempre que puder, coloque os pés para cima.

Seja solidário e prestativo. Eleja algumas ou muitas pessoas e sirva-as sem cobrar.

Marque uma data para terminar o projeto.

Só se case por amor.
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Se encher o saco do que está fazendo, mude. Mas, por favor, não se torne um medíocre.

Se o caminho estiver difícil, faça uma pausa.

Mate sua saudade.

Viaje para o Nordeste do Brasil e caminhe numa praia deserta.

Cuide bem do seu amor.
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Quando a pessoa da sua vida cruzar o seu caminho, não a deixe escapar. Se isso acontecer, vá e 
reconquiste-a.

Quando o dever chamar, vá imediatamente.

Quando seus pais morrerem, o elo mais forte que terá com seu passado são seus irmãos. Faça por 
eles o que seus pais fariam.

Respeite a morte como processo natural da vida. Tenha paz para viver, assim como para morrer. 
Não sofra tanto quando alguém morre. O ciclo apenas se fechou. Que fiquem as coisas boas que 
a pessoa construiu em vida, numa linda história contada com linhas dinâmicas e imprecisas. 

Ponto final.
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Se quiser, escolha uma religião ou simplesmente pratique o bem pelo bem.

Não coce as feridas. O tempo as cicatrizará. É melhor ter uma marca que uma infecção.

Empreste dinheiro a seus filhos. Cobre em 60 vezes iguais.

Se você não plantar, não haverá o que colher. Plante amor, estudo e trabalho. E colherá uma 
família, conhecimento e prosperidade.

Se fizer uma tatuagem ou colocar um piercing, seja discreto. Você poderá perder uma boa 
oportunidade de emprego ou bons clientes só por causa disso.
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Não sofra por bobagem e não seja fútil.

Não faça segunda chamada. Prepare-se para a primeira prova.

Se o tempo mudar, veleje para outro lugar. Tenha a cabeça aberta.

Shit happens all the time. Contorne os problemas com o cérebro e um pouco do coração. 

Quando cruzar com algum ser querendo confusão, apenas sorria e vá embora.

Aprenda a dizer NÃO, educadamente.
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Cante no chuveiro.

Pense nas consequências dos seus atos.

Pague para não se aborrecer.

O bem e a verdade podem tardar, mas sempre prevalecerão.

Ócio sem trabalho é vagabundagem. Tire férias depois de realizar alguma coisa.
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Fuja de tudo e de todos, por alguns dias.

Não faça o errado por medo das consequências, mas por princípios.

Prefira ser um nobre sem títulos ou riqueza a ter riqueza e títulos e comportamento sem nobreza.

Não coloque sua conta bancária na frente do seu caráter.

O indivíduo não nasce apenas quando sai do ventre de sua mãe, precisa nascer várias vezes no 
decorrer da vida. Se não conseguir, estará morto.
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Ladrão é ladrão. Seja de um ou de milhão.

Dê uma segunda chance a um ladrão, só se quiser que ele lhe roube de novo.

Ao conversar com alguém, não se preocupe com o cargo ou posição social. Não seja um 
oportunista. Da mesma forma, suspeite se alguém sempre aparece onde você está e concorda com 

tudo que você fala.

Evite fazer coisas de que possa arrepender-se depois.

Quando pensar em comprar uma moto, assista a “motorcycle crashes” no Youtube.
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Leve vantagem sobre tudo e terminará seus dias em desvantagem.

Memória é a parte da vida de que nos lembramos. Ficarão gravados os eventos que nosso cérebro 
julgar relevantes e as coisas que repetimos várias vezes. Escreva uma história de vida de que 

valha a pena se lembrar.

Sobre negócios, a maioria das pessoas espera poder ganhar mais para melhorar. Aja de modo 
contrário no seu.

Vez por outra, se pergunte se você está exatamente onde gostaria de estar                                                            
e com as pessoas que estão ao seu redor. 

Seja corajoso e tenha autoconfiança em tudo que faz. Encare tudo de frente.
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Deite na grama, sinta sua respiração e olhe a lua.  Aprecie o mar e as estrelas. 

Ouça seus mestres e os mais experientes com atenção, entenda o seu know-how e compare com a 
sua realidade. Siga o caminho que julgar melhor.

Não engula qualquer informação que receba, mastigue primeiro.

Seja flexível e tenha senso de humor.

Se você está pessoalmente convencido de algo, não tenha receio de manter sua posição, mesmo que 
a maioria discorde de você. Não seja volúvel.
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Tenha bom senso e procure ser uma pessoa agradável.

Não exponha seus pontos de vista e argumentos desnecessariamente. Ouça primeiro. 
Talvez nem precise falar nada ou não valha a pena perder seu tempo com aquela pessoa.                                        

O silêncio também fala.

Saiba o que esperar do resultado de um projeto antes de entrar nele

Lavar a louça, arrumar o quarto não faz cair a mão.

Ninguém nunca morreu de estudar.
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As pessoas não são invisíveis. Cumprimente-as. Responda e-mails e ligações.

Aprenda a perder. Cumprimente seu adversário.

Ame as pessoas do jeito que elas são.

As famílias formam o núcleo da sociedade. Mas infelizmente a sociedade está em progressiva 
degeneração. Seja uma pessoa sempre presente na família, para que ela não seja atingida.

Durma abraçado com o seu amor.
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Passe fio dental depois das refeições.

O que você vai fazer depois que chegar lá? Portanto, aproveite a caminhada.

Incentive o seu filho e comemore as conquistas dele, mesmo as menores. Isso formará um 
indivíduo com uma grande auto-estima.

Não perca as apresentações dos seus filhos.

Paciência, gentileza, tolerância, liberdade de pensamento e independência nas ações.
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Conhecimento + planejamento+ entusiasmo+ perseverança+ paciência=sucesso

Não reclame da vida. Você é guardião do seu destino. Sua vida será melhor ou pior na 
dependência de como vivê-la.

Como ser humano, você possui inteligência, capacidade de raciocínio, juízo crítico e função 
executiva. Com dedicação e sorte, poderá conquistar tudo o que quiser na vida.

A verdade possui uma força descomunal. Diga o que sente.

Demonstre reverência a pessoas mais graduadas e mais velhas.
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Depois de estudar 10 anos alguma coisa, você conhecerá parte do conteúdo. O aprendizado é 
ilimitado, a ignorância é infinita.

Execução sem planejamento prévio é igual a insucesso. 

Execução sem planejamento prévio e sem preparação é igual a falha. 

Execução sem planejamento prévio, sem preparação e sem conhecimento é igual a caos.

O que liga as pessoas são objetivos em comum.
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Se você acha que a felicidade está em alguma coisa ou lugar, nunca a encontrará dentro de você.

Renove sua motivação diariamente e todos os seus dias serão mágicos.

Despeça-se, rapidamente.

Faça sua parte, prepare-se. Haverá uma hora em que você estará sozinho com a sua decisão. E vai 
precisar de toda a sua estratégia, expertise, perspicácia e raciocínio para fazer o movimento certo. 

É como se a vida testasse em um segundo tudo o que você é como pessoa.

Visite o museu do Louvre. Depois, siga a pé até os Arcos do Triunfo.
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O que todo mundo faz todo mundo faz. A diferença está nos detalhes.

Seja o melhor amigo de seus filhos.

A melhor forma de finalizar algo é marcando uma data no calendário.

Se você faria a mesma coisa que outras pessoas mais ou menos afortunadas estão fazendo na 
situação delas, não as critique.

Sem inspiração, a vida são 365 dias vezes o número de anos até a sua morte. Com inspiração, a 
vida é um universo de experiências, sentimentos, desafios e conquistas.
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Às vezes, a inércia, usada com inteligência, pode ser um bom remédio, pois há coisas que 
precisam de tempo para curar. O cérebro não reforça sinapses não estimuladas.

Não conquiste o coração dos outros por vaidade, mas para completar o seu.

Não inveje o que os outros têm, nem julgue como eles conseguiram. Você não tem nada com isso. 
Ame o que você conquistou com a força do seu trabalho diário.

Mesmo a estrada sendo longa, ande sempre em frente. Cuidado com as caronas, mas fique 
atento aos atalhos. Se errar o caminho, recomece. Quando encontrar buracos e quebra molas, siga 

devagar. Nunca desista.
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SEJA PACIENTE E TOLERANTE 
COM SEUS FAMILIARES
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DEMONSTRE 
ENTUSIASMO. SEJA UM 
REALISTA-OTIMISTA. NÃO 
RECLAME DA VIDA. 
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A MELHOR COISA PARA FAZER 
NO DOMINGO DE MANHÃ É FICAR 
NA CAMA COM SEUS FILHOS. 
APROVEITE INTENSAMENTE CADA 
SEGUNDO.

miolo_PINGO_280912.indd   67miolo_PINGO_280912.indd   67 2/10/2012   10:39:212/10/2012   10:39:21



ABRA UM ESPUMANTE 
E FAÇA UM BRINDE SEM 
MOTIVO ESPECÍFICO.
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RENUNCIE A 
TENTAÇÕES 
FUGAZES. SÓ 
LHE TRARÃO 
PROBLEMAS.
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VENÇA PELA QUALIDADE, 
PREPARAÇÃO, ESFORÇO E 
MÉRITO. CONQUISTAR UMA 
MEDALHA É DIFERENTE DE 
GANHAR UMA. 
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A VIDA É MUITO BOA 
PARA QUEM SABE VIVÊ-LA. 
PROCURE CONSTANTEMENTE 
UMA FORMA DE MELHORAR 
SUA VIDA.
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VOCÊ NÃO É OBRIGADO A VENCER, 
MAS DEVE TENTAR. DESISTIR 
SEM TENTAR É COVARDIA, É SAIR 
DERROTADO ANTES DE O JOGO 
COMEÇAR. NO ENTANTO, TENTAR 
SEM SE PREPARAR É TOLICE.

miolo_PINGO_280912.indd   72miolo_PINGO_280912.indd   72 2/10/2012   10:39:372/10/2012   10:39:37



73

Educar é mostrar as consequências dos atos que a pessoa decide tomar.

Posso vir a me enganar, mas até hoje só vi banalidades postadas no Facebook.

Quando jogar com uma criança, deixe-a começar ganhando, endureça no meio do jogo, mas 
deixe-a ganhar no fim. Assim, ela vai se interessar em aprender, estará se aperfeiçoando e vocês 

se divertirão muito mais.

Não sei se somos invenções de Deus ou se ele é invenção nossa. Mas fato é que somos seres frágeis 
que nos adaptamos ao planeta Terra e temos consciência da morte. Portanto, precisamos acreditar 

Nele, para minimizar o medo e aumentar a nossa sensação de proteção.
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Seu coração só ira abrandar-se quando você perdoar seu agressor. Mas permitir-se ser agredido 
duas vezes é uma opção sua. Para isso, é preciso apagar da memória os ressentimentos, mas 

deixar lá o fato gerador do conflito.

“Dever de casa” deveria chamar-se “direito de casa”, pois todos querem ser alguém vida.

Coloque o despertador para 15 minutos antes da hora que você quer levantar. Acorde devagar, 
faça uma breve reflexão e programe seu dia.

Seja exemplo para si mesmo. Não traia seus princípios.
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Cultive boas e verdadeiras amizades.

Combata a solidão com exercícios físicos e estudo.

A memória grava os dias de trabalho como segundos, e os segundos de férias como dias. Se 
estiver com os filhos, multiplique esse tempo por dez.

Colecione o maior número de momentos inesquecíveis na sua vida. Para esse conjunto                  
denomino felicidade.

Mesmo que seu local de trabalho seja um caos, faça o melhor que puder. Pior que não ser 
reconhecido é não merecer ser reconhecido.
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Mantenha a curiosidade de uma criança diante das novidades.

Quando viajar de férias, deixe alguém para substituí-lo.

Faça o que gosta, mas não esqueça de ganhar dinheiro. Se não conseguir ganhar com o que 
gosta, ganhe com outra coisa e poderá se dedicar ao que gosta, que passará a ser seu hobby. Caso 

contrário, ficará como cachorro que corre atrás do próprio rabo a vida toda.

Arrependa-se de não tentar, e não, da tentativa ter dado errado.

Se o médico não sabe o que o paciente tem, os dois estão com problemas. No entanto, quanto mais 
o médico ouvir o paciente, maior a chance de descobrir. A principal ferramenta diagnóstica em 

medicina não é nenhuma Ressonância Magnética, mas a curiosidade do médico.
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O médico precisa de paciência para ouvir, atenção para examinar e raciocínio lógico para unir 
as informações. Exames complementares e internet auxiliam na confirmação da hipótese 
diagnóstica. Se o médico não sabe o que procura, não encontrará respostas nos exames.

Tornar-se obcecado para conseguir algo faz de você um cavalo de corrida com viseiras. 

Quando for contratar alguém, a pessoa deve ser: inteligente, eficiente, organizada e educada. Se 
encontrar pessoas assim, sua vida será mais fácil.

Se você é pessimista, já nasceu derrotado. Mesmo assim, sofrerá se perder. Se você é demasiado 
otimista, pode ser que não se prepare bem. E sofrerá, se perder. Se você é realista, vai enfrentar 

uma das possibilidades que planejou e para a qual se preparou. E não sofrerá, se perder.
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Em todos os locais há um código subjetivo de comportamento. Se não estiver de acordo com a sua 
ética, vá embora.

Resolva os problemas, diplomaticamente. Agradeça seu opositor pela oportunidade de conversar 
com você.

Só se envolva em algo se for comprometer-se e esforçar-se pelo resultado.

Trabalhe em equipe. Se concordar com o que está sendo feito, não se preocupe em ser o maestro. 

Tire a pontinha para seus filhos. Minha filha sempre pede que eu tire a pontinha dos adesivos 
para ela colar no álbum. Ou seja, facilite a vida deles, mas não faça por eles.
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Remédios geralmente são amargos.

Saúde é prevenção. Os médicos não curam a maioria das doenças, controlam-nas, retardam sua 
evolução ou, até mesmo, as mascaram.

Todo remédio é uma droga. Tanto que é vendido na drogaria.

Remédio é um malzinho para combater malzão. Não os tome desnecessariamente. Vitaminas 
estão nos alimentos.

Se uma pessoa o odeia, ignore-a. Desprezo é um sentimento ainda pior que o ódio, pois se trata da 
ausência de sentimento.
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Não discuta com pessoas deselegantes.

A medalha, sem ter passado pela prova, não tem sabor.

Faça de tudo para evitar a morte de uma pessoa, mas não morra junto com ela.

Descanse de uma coisa fazendo outra. Descanse de tudo fazendo nada. 

Falar a verdade deve ser conduta soberana, mesmo que você escolha profissões em que este 
comportamento parece inexistir.
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Quando for conquistar alguém, diga exatamente o que está sentindo. Se estiver nervoso, diga 
que está nervoso. Só atire com o alvo na mira.

Saiba tocar, ao menos, uma música no violão.

Passe o Natal com a família.

Aprenda a cozinhar algum prato.

Aprenda a dar nó na gravata.
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Não leia emails na cama.

Dono do mundo numa época, extinto na outra. Cuidado para não se tornar um dinossauro.

Para todo esforço há uma recompensa, nem que seja o aprendizado.

Não coma bacon. Vai entupir suas artérias.

Evite frequentar reuniões improdutivas e intermináveis. Seja pragmático, vá direto ao ponto. Não 
divague, nem deixe que divaguem. Brevidade é eficiência. Planeje os tópicos a serem discutidos 

e envie para as pessoas que participarão da reunião. Ninguém sai dessa vida, vivo. O relógio 
está correndo, tic tac, tic tac. Lá fora o dia brilha. Vai ficar jogando sua vida na lixeira da sala 

enquanto alguém olha no fundo da caneta BIC? 
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Aproveite cada segundo ao lado das pessoas que você ama.

Amar intensamente o levará ao céu, mas saiba que perder esse amor o fará cair lá de cima em 
queda livre. Vale a pena o risco!

Perder um filho deve ser como ter o coração mordiscado diariamente. Não consigo imaginar dor 
maior. É preciso sempre estender a mão a essas pessoas. 

Redes sociais estão repletas de voyeurs virtuais. Não poste coisas que não deseja compartilhar 
com algum dos milhares de fofoqueiros desocupados.

Se o chefe é quem paga suas contas, portanto seus clientes são seus chefes. Trate-os bem.
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Os pais, na fase adulta dos filhos, passam de técnicos a torcedores. Se treinar mal seus filhos na 
infância e adolescência, assistirá várias derrotas do seu time, quando estiver na arquibancada.

É melhor presentear um amigo do que emprestar dinheiro a ele. Se emprestar, vai perder os dois. 
Ao presentear, perderá só o dinheiro.

Não tome nenhuma medida de cabeça quente. Vá para casa e escreva uma carta. No dia seguinte, 
apague ¾ e envie.

Quando for dar uma aula, projete aquilo que tem conhecimento, o que o público consiga ler e, por 
favor, não leia o slide.

Se seus filhos receberem tudo de mão- beijada, não valorizarão o que tem.
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Quando estiver escolhendo o que fazer da vida, procure acompanhar um profissional da área 
durante uma semana antes de decidir.

Se for oportuno, dê gorjeta a quem o atender bem.

Sair correndo de um mau negócio é um bom negócio.

Pense grande, mas dê um passo por dia. Arrisque com responsabilidade.

Trabalhe diariamente para formar uma família com base sólida e valores nobres.
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Evite misturar bebidas alcoólicas. Tome um analgésico com dois copos d’água antes de dormir, se 
isto acontecer.

Rato anda com rato, hiena anda com hiena, galinha anda com galinha, leão anda com leão. 
Quem são seus amigos?

Não há problemas em vivenciar os sonhos. Mas é bom acordar quando as contas chegarem.

As melhores coisas dos americanos são: Disney, Outlets e congressos.

Não passe um dia em sua vida sem comer uma fruta, principalmente morando no Brasil.
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Gerencie o tempo, não deixe o tempo gerenciá-lo.

A verdade pode ser um soco na boca do estômago, mas descobrir uma mentira é uma punhalada 
nas costas. 

O amor verdadeiro flui naturalmente, é carente e faz o coração bater mais rápido. Tem saudade 
e é cuidadoso. Tem vontade de fazer nada (e tudo) juntos. Tem vontade de dizer ‘ Te Amo’ sem 

motivo para isso.

Estabeleça uma linha direta com Deus e faça o bem por conta própria.

Mais cristão é aquele que tem uma vida reta e não aquele que paga o dízimo, faz besteira o dia 
todo, proclama a palavra de Deus em vão e pede perdão a todos os domingos.
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Ao tratar bem a quem você ama, estará fazendo bem a si próprio.

Se não investir em exercícios físicos, agora, vai gastar mais tarde com fisioterapia.

Tenha um bom contador e um bom médico. Importante também é ter um bom advogado e um bom 
padre, caso as coisas corram errado.

Dê uma participação do seu lucro para sua secretária.

Mastercard não tem preço, até chegar a fatura.
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No dia em que você se perguntar: “O que estou fazendo aqui?”, significa que já está passando da 
hora de arrumar suas gavetas e partir.

Se sua cabeça, coração e corpo não estiverem no mesmo lugar, haverá sofrimento.

Ganhar ou perder faz parte da vida, o importante é se divertir.

Associe-se ao líder, ao invés de competir com ele. Vocês dois sairão ganhando.

Seja cordial com seu adversário ou concorrente. Ele apenas quer a mesma coisa que você.
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Seu trabalho não é sua vida. Seu trabalho é sua profissão. Sua vida é sua família. 

Para alcançar a total harmonia é preciso aprender a relaxar. Estar em posição confortável, fechar 
os olhos, relaxar os ombros, desenrugar a testa, respirar profundamente, esvaziar a mente, nada 

ouvir, nada pensar, nada sentir, apenas paz.

Vença pelo esforço, inteligência e estratégia. Nunca se corrompa, pague suas contas. Não minta 
e não aceite que os outros mintam para você. Lute, seja um guerreiro, um gladiador. A escalada é 

longa, é uma subida e é difícil. Mas a vista só vai melhorando.

Integridade é sua, reputação é o que os outros veem em você. credibilidade é o que você                            
tem com as outras pessoas.
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A vida não é medida em anos, mas na somatória de experiências vividas. Ao ouvir histórias de 
vida das pessoas, por exemplo, aumenta-se a sensação de tempo vivido. Medir a vida pelo relógio, 
é o mesmo que dizer que o alfabeto limita-se da letra A a Z, o que é uma visão simplista. Com 
essas letras, uma infinidade de palavras, frases e livros podem ser escritos. Assim como, em 1 

hora de conversa, pode-se percorrer 40 anos da vida de alguém.

Você vai amadurecer, ter experiências e envelhecer. Mas a sua essência nunca mudará. Será 
sempre o mesmo indivíduo. A mesma conversa que você vai ter no intervalo da escola, você vai ter 
na faculdade, na festa infantil do seu filho e na roda com os amigos quando se aposentar. Isso 

não é incrível? 

O sistema límbico é o cavalo, e o lobo frontal, o cavaleiro. Mantenha o cavalo que há em você sob 
controle. Solte o cavaleiro, ou melhor, o cavalheiro.
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Antes de pensar em fazer algo errado ou seguir a má conduta de alguém, examine sua 
consciência.

Procure ser melhor que você mesmo diariamente. Evite competir com os outros.                              
Melhore o seu recorde.

Se quiser aconselhar alguém, faça. Mas não perca tempo além disto tentando consertar os outros.

Não fale da vida alheia. Aprenda a guardar segredos.

Ofereça a seus clientes mais do que eles esperam. Qualidade, interesse e acessibilidade.

miolo_PINGO_280912.indd   92miolo_PINGO_280912.indd   92 2/10/2012   10:40:232/10/2012   10:40:23



93

Quando praticar esportes, use o equipamento adequado.

Diga o quanto ama seu cônjuge e filhos, todos os dias.

Evite trazer problemas para seus pais.

Vez por outra, reflita sobre seus objetivos, projetos e ideologia de vida. Veja se seu caminho precisa 
de ajustes.

Discuta suas idéias antes de colocá-las em prática. Reveja-as, se for o caso, mas quando tomar 
uma decisão, esteja convicto dela. Seja uma pessoa previsível. 
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Aproveite a vida. Tenha lazer. Viaje.

O conhecimento liberta. A ignorância torna o crânio  o mais claustrofóbico dos presídios.

Pense duas vezes se vale à pena se aborrecer. Prefira um acordo, mesmo não tão bom,                              
a uma boa briga.

É mais difícil simplificar um conteúdo complexo, do que complicar um conteúdo simples.

Não economize no seu colchão e tênis de correr.
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Seja espontâneo e autêntico, sem ser indelicado.

Médicos deveriam ter mais compaixão pelas outras pessoas que os leigos, pois sabem como 
funciona o ser humano.

Maturidade e sabedoria são características do indivíduo, do estudo e da vivência. É preciso fazer 
jus a cada fio de cabelo branco.

Olhe sempre para o seu umbigo e chegará o tempo em que estará sozinho e não terá mais nenhum 
outro lugar para olhar. Olhe sempre para os outros e seu universo aumentará a cada dia. Tenha 

um coração generoso.

miolo_PINGO_280912.indd   95miolo_PINGO_280912.indd   95 2/10/2012   10:40:302/10/2012   10:40:30



96

Policie-se contra o assédio do mundo.

Visite seus avós. São seus pais em dobro.

Não deixe de desfraldar seu filho, mesmo que já tenha passado a idade.

Entusiasme-se em cada descoberta que fizer.

Não avalie as pessoas pela casca.
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Tenha a mente aberta, mas evite ser místico. Prefira acreditar na experimentação científica                 
a crer em dogmas.

Se todos os processos estão corretos e o resultado não aparece, cheque novamente os passos e então 
espere com mais paciência.

A dor no peito ao sofrer por amor se assemelha ao luto pela morte de um ente querido. Portanto, 
cuidar da pessoa amada é proteger o próprio coração.

Se, com o passar do tempo, você começar a ficar materialista, duro e seco, procure aproximar-se das 
crianças. Deixe-se conquistar pelo seu encanto, pureza e magia.
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Existem comentários que, mesmo que os ouça, é melhor não lhes dar ouvidos.

Na ausência de um GPS, tome o trajeto que conhece, mesmo que não seja o mais curto.

Conversar com Deus significa refletir, concentrado. Ter pensamento positivo, significa pedir. 
Conformar-se, significa “deu errado”. E comemorar em silêncio, significa agradecer.

Respeite todos os que trabalham honradamente para viver.

Onde você estará daqui a cinco anos? Depende do seu planejamento e do seu plano de ação.

miolo_PINGO_280912.indd   98miolo_PINGO_280912.indd   98 2/10/2012   10:40:362/10/2012   10:40:36



99

Faça do momento presente sempre intenso e não será saudosista, mas feliz. Aproveite a brisa. Pois 
é o que a vida é, um sopro efêmero.

Aprenda a pregar um botão.

Não tente impor sua opinião sobre determinado assunto. Ouça a opinião dos outros. É possível que 
você aprenda alguma coisa.

Filho não é um bibelô, dá trabalho e custa caro. O casal precisa estar unido e conversar bastante 
antes de decidir gerar um ser humano.

Você não precisa fazer nada contra um ser humano mau caráter. Em algum momento, ele mesmo 
se enforcará com a própria língua.

miolo_PINGO_280912.indd   99miolo_PINGO_280912.indd   99 2/10/2012   10:40:382/10/2012   10:40:38



100

Não tenha receio de mudar uma opinião sobre alguma coisa. Contanto que mantenha um 
raciocínio coerente.

Viva mil anos e não conseguirá explorar a cultura da Europa.

Defina quem faz o quê. Um lugar onde todo mundo faz tudo, ninguém faz nada.                          
Cachorro com dois donos morre de fome.

Um jogo esportivo é um lazer. Não vale a pena machucar-se física ou                                
emocionalmente por algo tão irrelevante.

Não tente consertar pau podre. Esforce-se para ajudar, mas se vir que a pessoa não quer mudar, 
deixe a vida cobrar a dívida.
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Se alguém lhe emprestar um carro, devolva-o limpo e com o tanque cheio.

Quando uma pessoa fala, a outra cala.

Melhor é não ter desafetos. Mas se tiver, evite-os, respeite-os e mantenha-se atento.

Se você não tem certeza se realmente ama alguém, é porque provavelmente não ama.

E daí, se você não sabe dançar? Feche os olhos e sinta o som.
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SOBRE O AUTOR (por Pinheiro Jr)

O médico é um escritor por imposição e inspiração profi ssionais, que o privilegia como conhecedor do funciona-
mento humano. Não há como deixar de ler o que escreve o doutor que cuida de nossas dores - dos simples gemidos 
aos sofrimentos mais obscuros. E, se ele escreve com ardente e cuidada literatura, mais necessário se apresenta.  
Assim, eis o doutor Oscar Bacelar, de múltiplos afazeres médicos, a refl etir sobre nossas necessidades e a intrincada 
arte de viver. 

“Uma gota é um pingo”, é obra deste poeta carioca, fi lho dos neurologistas Maria e Carlos Bacelar. Iniciou 
estudo médico em 1994, aos 17 anos de idade. Realizou Internato em três universidades europeias (Universidade 
de Lübeck e Freiburg – Alemanha, e Basel – Suíça). Especializou-se em Neurologia pela Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro, em 2002. Recebeu título de Doutorado pela Universidade de Basel – Suíça, no fi nal de 
2004. Concretizou o curso de Educação Continuada em Medicina do Sono, no Instituto do Sono (SP), em 2008.

  É membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, da Sociedade Brasileira de Cefaleia e de Neurofi -
siologia Clínica. Dirige a Clínica Bacelar (Tijuca – Barra – Botafogo) com seus irmãos, também neurologistas, 
Guilherme e Andrea Bacelar.
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