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Prefácio

Acredito que todas as pessoas desejem levar uma 
vida tranquila, satisfeita, principalmente coroada de 
prosperidade. O termo prosperidade é uma palavra muito 
atrativa para todos. As pessoas aspiram à prosperidade 
porque, no seu íntimo, já sabem que o ser humano merece 
uma vida mais confortável. Que é que as pessoas devem 
fazer para que possam conseguir maior prosperidade?

Primeiramente, as pessoas devem saber que existe 
uma rigorosa lei que lhes permite exteriorizar a capaci-
dade de alcançar sucesso. Se avançar obedecendo a essa 
lei, qualquer pessoa poderá concretizar seu intento, pois 
a prosperidade está esperando uma oportunidade para se 
manifestar.

Resolvi escrever este livro a fim de ajudar as pes-
soas que, apesar de desejarem a prosperidade, ainda não 
conseguiram concretizá-la, e também para aqueles que 
pretendem manter sua prosperidade para sempre. Talvez 
muitos leitores já tenham conhecimento das teorias ou leis 
para prosperar, mas seria importante efetuarem recapitula-
ções do assunto. Há também muitas pessoas que deixam 
armazenados esses conhecimentos teóricos no fundo da 
mente, como mera teoria, sem colocá-los em prática.

À medida que o(a) leitor(a) for avançando na leitura, 
eu recomendo que faça um plano para execução, de acordo 
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com o conteúdo, evidentemente adequando-o conforme a 
condição de cada um(a).

Nós sabemos que a nossa mente tem uma importan-
te função para que os desejos se concretizem no mundo 
visível. A função de nossa mente é semelhante à do com-
putador que utilizamos diariamente: assim como seu fun-
cionamento é equivalente ao que está gravado na memória 
do computador, nossa atitude mental depende do que está 
inserido em nossa mente e se desenrola como nosso des-
tino. Por isso, as pessoas que desejam prosperar devem 
fazer uma análise do conteúdo da sua mente. Quem achar 
que está com a mente infectada por pensamentos pes-
simistas e de carência deverá efetuar uma reprogramação. 
Este livro aborda diversos métodos de reprogramação da 
mente, tais quais reformatam ou reconfiguram a memória 
de seu computador. 

Se você se habituar a controlar a sua mente, além 
da prosperidade, conseguirá alcançar sucesso e harmonia 
também na família, no casamento, nos estudos, nas pes-
quisas etc. Em outras palavras, você será uma pessoa peri-
ta em construir seu destino conforme a sua vontade.

Neste livro, também abordei alguns assuntos refe-
rentes ao mundo espiritual, porque sabemos que o sucesso 
ou insucesso do indivíduo neste plano terreno depende 
muito da influência recebida dos que se encontram na es-
fera espiritual. A Oração de Gratidão aos Antepassados e 
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aos espíritos desencarnados é muito importante para que 
as pessoas levem uma vida mais feliz.

Estou orando para que os leitores agarrem fortemen-
te a chave da prosperidade por meio da mensagem contida 
neste livro. O seu conteúdo é fruto do conhecimento que 
adquiri ao longo de mais de 40 anos, estudando e pratican-
do os ensinamentos da Seicho-No-Ie. Sem exagero, tive a 
felicidade de ler mais de 300 livros da Seicho-No-Ie (em 
língua japonesa), conseguindo atingir maior convicção a 
respeito desta “Filosofia de Vida” fantástica.

Cabe lembrar aqui que, além da doutrina da Seicho-
-No-Ie, mencionei alguns conhecimentos adquiridos 
através de livros didáticos da minha área (Psicologia) e 
também da experiência que vivi como administrador da 
entidade e do meu empreendimento comercial.

O autor
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Parte 1 
PARTIDA PARA UMA VIDA PRÓSPERA

Gostaria de dizer que a prosperidade não deixa de 
ser reflexo da atitude mental que a pessoa tem durante a 
sua vida. Uma determinada situação econômica de um in-
divíduo não deixa de ser fruto da atitude mental dele. Essa 
postura mental pode ser de hoje, de ontem ou de um lon-
gínquo passado. Em outras palavras, a mente antecede os 
fatos. As pessoas que estão desfrutando uma vida próspera 
estão colhendo a prosperidade que foi semeada há muito 
tempo no solo denominado “mente”. Mesmo que tenham 
plantado a mesma semente, a quantidade e a qualidade dos 
frutos colhidos podem variar de acordo com o tratamento 
por elas dispensado no decorrer do tempo de cultivo.

Devemos iniciar imediatamente o plantio em nossa 
mente da semente denominada prosperidade e acreditar na 
colheita abundante. A convicção de conseguir bons resul-
tados (prosperidade) irá gerar um sentimento indispensá-
vel para o sucesso: a alegria. O importante é essa primeira 
conquista: ter “alegria” no coração, sentimento este que 
ninguém pode roubar do seu íntimo.

O pensamento tem força para criar tudo

Se você se conscientizar da verdade de que o pen-
samento é criador de tudo, e que somente a ideia tem 
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exis tência real, você também chegará à conclusão de que 
o seu pensamento é uma arma poderosa e eficaz, compa-
rada a outros tipos de arma. Assim sendo, jamais deverá 
ter pensamentos vis ou incorretos, nem tampouco deverá 
pensar em infelicidade, desgraça ou pobreza. O seu pen-
samento deverá ser elevado, puro e sadio, voltado sempre 
para a felicidade, saúde, prosperidade, harmonia e paz.

Saiba que o seu destino é traçado pelos seus pró-
prios pensamentos, e não por alguma força que venha de 
fora. O seu pensamento é a “planta” concebida por um 
arquiteto para construir um edifício denominado prospe-
ridade. Você deve tornar o seu pensamento mais elevado, 
mais belo e mais próspero.

Cabe lembrar, aqui, que a verdadeira prosperidade 
não se limita ao acúmulo de bens materiais visíveis aos 
olhos carnais. Você não deve pensar que sua riqueza se 
limita apenas à quantidade de bens palpáveis e visíveis 
que você possui. Os olhos físicos veem apenas uma parte 
do topo de um iceberg que flutua no oceano, ou apenas o 
cume de um enorme recife que está profundamente enrai-
zado no mar. Tal como um iceberg ou recife, cuja parte 
submersa no mar é bem maior que a visível aos olhos 
carnais, você é possuidor de uma riqueza bem maior do 
que a quantidade visível e calculável. Isso porque sua ri-
queza está ligada ao cofre das infinitas riquezas de Deus. 
Por exemplo, se você vai à praia e vê uma bela paisagem, 
nessa hora você possui essa bela paisagem em sua mente. 
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Seja quem for o proprietário legal dessa praia, ele não está 
nesse momento possuindo realmente a “beleza da paisa-
gem” na mente dele.

Deus já nos deu tudo o que é necessário 

Deus já nos concedeu todas as coisas boas. Por isso 
está escrito na Bíblia que “Deus sabe o que vos é neces-
sário, antes que vós lho peçais”. A fonte da provisão é 
Deus, e Ele é infinito. Você deve, portanto, compreender 
que o suprimento que você recebe é também infinito. A 
provisão é sempre de modo infinito, mas a capacidade 
para recebê-la no mundo das formas nem sempre é infini-
ta. Se você está querendo receber a prosperidade apenas 
através de canais materiais, significa que está estreitando 
o canal da provisão. Amplie mais a sua mente. A provisão 
flui do mundo da mente e se concretiza no mundo mate-
rial. Abra no mundo mental novos canais mentais de pros-
peridade. Abrir novos canais significa obter plena cons-
ciência de que “sou legítimo filho e herdeiro de Deus”.

Enquanto estivermos reclamando de carência e 
pedindo suprimento a Deus, com a mente limitada, não 
estamos compreendendo a Verdade. A vontade de Deus já 
está feita no Céu. O Céu é o Reino criado por Deus, onde 
existe infinita prosperidade. Mas o domínio e o controle 
dos fatos do mundo visível estão a cargo da mente do ser 
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humano, que recebeu de Deus esse poder e a liberdade de 
pensamento. Portanto, o homem tem toda a liberdade de 
oferecer “resistência mental” e diminuir o grau de mani-
festação da “abundância” que já existe no Reino do Céu. 
Quanto mais forte for a sua “resistência mental”, mais 
difícil será neste mundo fenomênico a projeção da abun-
dância infinita que existe no mundo de Deus.

As coisas necessárias a nós já nos foram dadas no 
mundo de Deus. Logo, não tem sentido orarmos pedindo 
“Dai-me isso ou aquilo”. Estamos mais perto da Verdade 
quando oramos: “Ó Deus, abri-me os olhos da mente 
para que eu possa receber perfeitamente as coisas que 
já me estão dadas”. Evidentemente, não oramos visando 
apenas ao resultado, pois a oração é uma comunicação 
entre Deus (que é o Pai) e o homem (que é o filho). No 
entan to, não há nenhum inconveniente em o filho, her-
deiro de toda a fortuna do pai, pedir dizendo “Pai, dê-me 
isso”.

Muitas vezes, as pessoas pensam que são pobres e 
ficam lamentando, apesar de já terem recebido de Deus 
infinitas provisões.

Essa postura do ser humano equivale a uma criança 
que fica chorando, pedindo maçã diante de um monte de 
maçãs que sua mãe lhe deu para comer. Evidentemente, 
a mãe dessa criança fica irritada diante do comportamen-
to de seu filho. Será que Deus não ficaria irritado com o 
comportamento de Seus filhos que estão se lamentando 



de carência diante da provisão infinita oferecida por Ele? 
Com certeza Deus não fica aborrecido, mas talvez esteja 
indignado com a postura de seus filhos.

Segundo consta num relato da Igreja Unity, havia um 
milionário que prometeu deixar à sobrinha toda a sua for-
tuna quando morresse. Um dia, ela recebeu um tele gra ma 
comunicando-lhe o estado grave em que ele se en  contrava. 
Imediatamente ela foi visitá-lo, mas o tio já es tava morto. 
O testamento deixado por ele instituía a so brinha como 
única herdeira, e ela ficaria com toda a sua herança. Ela, 
como herdeira, passou a morar na casa deixada pelo tio, 
mas a herança recebida constituía-se apenas  naquela casa 
e mais uns metros de quintal com uma dezena de árvores 
frutíferas. Assim, a herdeira terminou a sua vida lamen-
tando-se do seu infortúnio. Após a morte dela, quando a 
casa estava sendo demolida para dar lugar a uma nova 
construção, surgiu, sob o assoalho onde ela viveu lamen-
tando-se todos os dias, uma lata contendo uma vultosa 
fortuna. A sobrinha tinha recebido a riqueza, mas viveu 
como se não a possuísse porque ela não a percebera.

O verdadeiro enriquecimento

Na página 297 do livro da Seicho-No-Ie A Verdade, 
volume 4, está escrito:
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Ser rico é, na verdade, um estado espiritual de satis-
fação em que a pessoa sente “conforto”. Aquele que é 
desprovido da sensação de conforto e satisfação e cor-
re avidamente em busca de dinheiro e bens materiais 
tal qual um mendigo faminto é um homem pobre, por 
mais que ele possua dinheiro e bens materiais em abun-
dância. É um erro, porém, pensar que viver satisfeito 
com a pobreza signifique ter uma vida próxima à de 
Deus. Os exemplos de grandes religiosos que, vivendo 
na pobreza, dedicaram a sua vida para a salvação dos 
semelhantes e as palavras de Jesus tais como “Não po-
deis servir a Deus e às riquezas” foram interpretados 
erroneamente, e por isso surgiu a ideia de que o verda-
deiro religioso deve viver na pobreza. Mas a verdade é 
que os grandes religiosos, devido ao seu fervor em sal-
var as almas, simplesmente não sentiam interesse por 
riquezas materiais, e não que fossem pobres. 

Conforme foi dito anteriormente, a prosperidade 
não se limita às riquezas materiais. Podem existir muitas 
pessoas que, no seu íntimo, estão desejando algo imaterial 
em vez de bens palpáveis. Por exemplo, no caso de um 
cantor profissional, talvez esteja desejando a voz linda no 
lugar de qualquer fortuna, ou melhor, a própria voz é a 
sua riqueza, a qual não pode perder. No caso de uma linda 
atriz, sua beleza física torna-se o maior tesouro, de valor 
incalculável.



Partida para uma vida próspera - 17

A abundância ou não de bens materiais depende 
muito da tendência mental de cada pessoa. Entretanto, o 
fato de uma pessoa desejar a abundância e não consegui-la 
é bem diferente do fato de os religiosos estarem desfru-
tando a “riqueza pura”. A mente abundante materializa-se 
em forma de plena realização de algum sonho, segundo a 
tendência mental da pessoa. A “mente abundante” de um 
religioso que desfruta a “riqueza pura” reflete-se no plano 
material como grandiosa “capacidade de salvar” ou “ca-
pacidade de pregar” e, consequentemente, torna-se abun-
dante o número de seus adeptos. A abundância não precisa 
manifestar-se necessariamente em forma de riqueza mate-
rial. Materialmente, o religioso pode até aceitar a pobreza, 
devido à recusa de seu subconsciente que não deseja ser 
dominado por bens materiais. Entretanto, na verdade, ele é 
rico, tem a “mente rica” e a tendência mental para realiza-
ções materiais; portanto, é natural que enriqueça material-
mente também.

Não há inconveniente algum em ter o desejo volta-
do para o enriquecimento material. Mas, se a pessoa fica 
obcecada pela riqueza material e se torna desprovida de 
amor ao próximo, compreensão, bondade e demais virtu-
des espirituais, podemos dizer que ela é espiritualmente 
pobre, embora seja rica materialmente. Tal pessoa é com-
parável a um camelo que transporta uma carga chamada 
riqueza material, pois, apesar de ter grande quantidade 
de riqueza, não sabe como utilizá-la para a satisfação da 
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alma. Além de não a utilizar para a alegria espiritual, ma-
cula a alma através de disputas violentas, atritos, inveja 
dos concorrentes e ódio contra os que não colaboram para 
aumentar a fortuna dela. Nesse caso, a obtenção da fortu-
na resulta num fator negativo para a alma. Aquele que não 
abre os olhos para ver a riqueza espiritual não passa de um 
possuidor de riqueza desequilibrado. 
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