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RealizaçãoRealização



Sueli era uma moça 
muito corajosa.

Tão corajosa, que viveu 
duas aventuras de uma 
vez só:

mudou para outra cidade 
e teve uma fi lhinha.



Na nova cidade, tinha algo 
que a preocupava: 

como cuidar da sua pequena 
fi lha sem deixar de trabalhar 
fora?

Só mesmo se fi zesse mágica.



Foi então que ela teve 
uma ideia.

Não esperou um minuto 
sequer e colocou a mão 
na massa.

Juntou suas roupas 
antigas e montou uma 
linda loja, ali mesmo, 
no quintal de casa.



Logo a loja fi cou pequena 
para os sonhos de Sueli.

Ela pensou nas milhões de coisas 
que sabia fazer. E decidiu fazer 
tudo ao mesmo tempo.

Era tanta coisa, que 
tudo acontecia em 
um passe de mágica.
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Acordava cedinho, fazia doces, pintava, 
fazia o possível e o impossível.

E ainda arranjava tempo para aprender 
coisas novas.

Parecia que não havia nada no mundo 
inteiro que Sueli não conseguisse fazer.



O tempo passou, a filhinha de Sueli 
cresceu e até ganhou uma irmãzinha.

Foi quando Sueli mostrou ao mundo  
a maior mágica de todas, digna  
de uma fada madrinha: 

realizou o sonho de sua filha,  
que queria estudar na faculdade.



Sueli fez tanto, 
mas tanto, que sua 
mágica inspirou 
todo mundo. 

Cá entre nós, você 
quer saber qual 
é o segredo dela?



Muita gente também quer 

saber, assim como eu e você.

Mas se a gente perguntar, pode apostar que 

ela vai dar a mesma resposta de sempre.



– A mágica, minha filha,  
é que não tem mágica.

Tudo que se tem de fazer  
é arregaçar as mangas  
e começar!



A história 
por trás 
da mãe 
que fazia 
mágica

Maria Sueli Messias Lima nasceu em Liberdade, 
Minas Gerais. Desde muito nova, precisou 
trabalhar com o avô e os tios no campo,  
e em casas na cidade.

Sueli veio para São José dos Campos, em São 
Paulo, ainda grávida da primeira de suas duas 
filhas. Ao chegar na nova cidade, as dificuldades 
em conciliar o trabalho e a maternidade não  
a abalaram. Ela aprimorou seus conhecimentos 
e empreendeu em diversas áreas, de estética  
a artesanato, de costura a vendas.

Uma das maiores conquistas de Sueli foi manter 
sua filha mais velha na faculdade e morando  
em outra cidade, tudo com sua própria renda. 
Hoje, ela continua fazendo de tudo e ainda  
tem um brechó na garagem de casa.

Sueli é um retrato da mulher brasileira que usa 
sua mágica, uma sabedoria que se encontra 
mais na vivência cotidiana do que nos livros.  
A mágica, ou persistência, de criar oportunidades 
para si e perseverar diante dos desafios que 
ainda encontramos em nossa realidade.

Maria Sueli Messias Lima  
é uma cliente SumUp.


