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Prefácio

Estou na Seicho-No-Ie há 25 anos. Neste pe-
ríodo, tive a oportunidade de conhecer e conviver 
com muitas pessoas maravilhosas, entre as quais há 
preletores extraordinários e alguns inesquecíveis. 
Lembro-me, saudoso, da época em que iniciei mi-
nha caminhada neste sagrado Movimento e da mi-
nha profunda admiração pela sabedoria com que os 
ensinamentos eram transmitidos pelos preletores. 
Dentre estes, um com quem mais me identifiquei foi 
(e continua sendo) o prof. Heitor Miyazaki.

Quando recebi dele o convite para prefaciar 
este livro, que é o primeiro escrito por ele, foi inútil 
tentar conter as lágrimas, pois uma emoção incontro-
lável tomou conta de mim. E, ao ter o privilégio de 
ler em primeira mão o seu conteúdo, não pude deixar 
de concluir que nós, da Seicho-No-Ie do Brasil, so-
mos realmente abençoados por ter à nossa disposição 
a presente obra, Conquiste a Felicidade com Amor.

Gostaria de iniciar este “Prefácio” falando um 
pouco da vida do autor. Preletor há mais de quarenta 
anos, teve em seu avô – sr. Shunki Yamada, primei-
ro preletor da família – sua maior inspiração para a 
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vida religiosa dedicada à Seicho-No-Ie. Casado há 
35 anos com a sra. Maria Lúcia Miyazaki, é pai de 
três filhos: Sheila, Reinaldo e Nelly. Heitor Miyazaki 
é sinônimo de dedicação, conhecimento, respeitabi-
lidade e vivência daquilo que fala nas suas palestras. 
É também fonte de inspiração para várias gerações 
de líderes.

Numa ocasião, quando conversava com a sau-
dosa e querida amiga preletora Ilona Fernandez, ela 
me contou que acabara de passar por uma grande pro-
vação, em que, mesmo fazendo todo o esforço para 
achar a resposta e também a solução para a situação 
pela qual passava, nada encontrava. Então ela disse 
a si mesma: “Ilona, não tem jeito. Você tem de falar 
com o seu professor”. E, conversando, de cara, ele 
já identificou a causa e lhe deu a solução. Assim é o 
prof. Heitor Miyazaki.

Conquiste a Felicidade com Amor é um livro 
de fácil leitura, envolvente e cativante. Nele são ex-
planados ensinamentos preciosos e práticos, acom-
panhados de numerosos relatos de experiência que 
nos dão a certeza de que, quando se pratica os ensi-
namentos da Seicho-No-Ie, a transformação e o re-
nascimento são totais. Para melhor entendimento, a 
obra foi dividida em seis capítulos. 



Claro que não poderia começar diferente. As-
sim, o primeiro capítulo aborda o “Ego”, tantas ve-
zes citado nas palestras do autor como “Mister Ego”, 
pois, conforme ele mesmo descreve no livro, “Esse 
ego é o impulso que faz a pessoa colocar o seu falso 
eu em evidência, exaltando a si próprio”. 

O segundo capítulo é dedicado a explicações 
práticas de como se vive o mundo do “Amor” aqui 
mesmo, no dia a dia. Sem dúvida alguma, neste ca-
pítulo o leitor será levado a profundas reflexões, 
compreenderá o que é o verdadeiro perdão, saberá 
como perdoar ao próximo e também a si mesmo. 
Impossível não se emocionar.

Nesta mesma linha de raciocínio, seguem os 
próximos capítulos. No terceiro, “Mundo Espiri-
tual”, aprendemos sobre a estreita relação entre nós 
e nossos antepassados e a importância de orarmos 
diariamente a eles como forma de gratidão. O quar-
to capítulo versa sobre a “Mente”, a importância 
de conhecer a si mesmo e de compreender como a 
mente cria e determina o nosso próprio destino. Ele 
também abre caminho para entendermos claramente 
o próximo capítulo: como viver o “Reino de Deus” 
aqui “na Terra como no Céu”.
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E, para fechar com chave de ouro, encontra-
mos no derradeiro capítulo os “Dez itens para ser 
vencedor”. Eu desejo, do fundo do coração, que este 
livro faça tão bem a você, querido leitor, quanto o 
fez a mim.

Antes de concluir, não poderia deixar de agra-
decer aos professores Yoshio Mukai e Marie Mura-
kami, respectivamente, Presidente Doutrinário para 
a América Latina e Diretora-Presidente da SEI-
CHO-NO-IE DO BRASIL, pelo amor, pelo incen-
tivo e pela autorização para que o presente livro, 
Conquiste a Felicidade com Amor, se tornasse uma 
realidade. Também aproveito para agradecer à prele-
tora Sheila Miyazaki de Lima, filha do prof. Heitor 
Miyazaki, que colaborou em alguns detalhes impor-
tantes na organização de cada assunto dentro dos ca-
pítulos, orelhas e capas.

Muito obrigado!

Carlos Alberto da Silva
Presidente da Associação dos Jovens da 

SEICHO-NO-IE DO BRASIL
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Capítulo 1 
EGO

Napoleão era teimoso ou perseverante?

Entre perseverança e teimosia parece não haver 
diferença, mas há. Nem todo indivíduo que é perse-
verante é teimoso, assim como nem todo teimoso é 
perseve rante. O teimoso é levado pelo ego, quer fa-
zer prevalecer o seu modo de pensar ou seu desejo, 
pouco se importando com o incômodo que causará a 
outra pessoa; não sabe ouvir e só quer falar. 

O perseverante que se torna vitorioso é aquele 
que mantém a mente focada no seu objetivo e que 
sabiamente ouve os mais experientes para aprender. 
Por ser importante esse tipo de comportamento, Je-
sus Cristo disse, ao iniciar o Sermão da Montanha: 
“Bem-aventurados os pobres (humildes) de espírito, 
porque deles é o reino dos céus” (Mt 5.3).

Aquele que é prepotente, que não tem a humil-
dade de ouvir o outro, é detestado por todos e não 
evolui. A teimosia e o ego são duas faces da mesma 
moeda.



Napoleão foi alertado para que não invadisse 
a Rússia devido ao rigoroso inverno, que chegava 
a 38 graus Celsius negativos, mas, levado pelo ego, 
ele queria mais glórias. Frio e fome foram os gran-
des obstáculos para os soldados de Napoleão, que 
amargou um triste final, ao perder quinhentos e cin-
quenta mil homens e retornarem somente dez mil. 
Um adágio popular chinês diz: “Temos dois ouvi-
dos e uma boca, para que ouçamos mais e falemos 
menos”.

Quem tem o anseio de buscar glórias, de subir 
no podium, prejudicando os colegas, inventando fo-
focas e ignorando a conduta ética, satisfaz o ego, po-
rém, mais cedo ou mais tarde, ele cairá e encontrará 
a infelicidade.

Albert Einstein disse: “Penso 99 vezes e nada 
descubro; deixo de pensar, mergulho no silêncio – e 
eis que a verdade se revela!”. Isso deve ter ocorrido 
com Napoleão, quando esteve preso na ilha de Santa 
Helena, fato que o levou à autorreflexão: 

“Eu, para poder dominar os povos, procurei 
manter a minha dignidade, trazendo à fronte uma 
coroa dourada, no peito medalhas brilhantes, à cin-
tura uma espada de ouro, e nos pés botas magníficas. 
Mesmo assim, o meu fracasso foi total. Por outro 
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lado, houve alguém que, sem trazer nada à cabeça, 
sem medalhas no peito, maltrapilho, pés descalços e 
sem ornamento algum, cativou o coração da huma-
nidade. É ele nada menos que o filho do carpinteiro 
de Nazaré, Jesus Cristo”.

Existem aqueles que agem com perseverança e 
não são teimosos. Há também quem pensa ser perse-
verante, quando na verdade é teimoso.

“Bem-aventurados os puros (limpos) de coração, 
porque eles verão a Deus.” (Mt 5.8)

A respeito desta frase do Sermão da Monta-
nha, explica o mestre Masaharu Taniguchi, na obra 
A Verdade da Vida, volume 30, que a locução “puros 
de coração” refere-se às pessoas que têm coração 
imaculado, limpo, isento de ego.

O sexto item das Normas Fundamentais dos 
Praticantes da Seicho-No-Ie menciona: “Anular to-
talmente o ego”.

Apelidei de “Mister Ego” o ser huma no que 
procura engrandecer muito o ego. Esse ego é o que 
impulsiona a pessoa a colocar o seu falso eu em 
evidência, exaltando a si própria. O indivíduo que 
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procura exaltar sua própria pessoa (ego) com frases 
como “Eu fiz isso”, “Eu sou o melhor”, ou que dis-
crimina o outro pela raça ou por ser pobre, este será 
humilhado, enquanto aquele que a si mesmo se hu-
milha (é humilde, não rebaixa ninguém para se en-
grandecer) será exaltado (Mt 23.12). 

Um fato que chamou a atenção do mundo ocor-
reu nos Jogos Olímpicos de Ber lim, quando Hitler 
dizia que raça ariana era “raça pura”, discriminando 
os negros: justamente um atleta negro norte-ameri-
cano [Jesse Owens (1913-1980)] obteve uma mar-
ca inesquecível, conquistando qua tro medalhas de 
ouro!

Quando eu era adolescente, meu pai me contou 
a respeito de um lutador de sumô que realmente foi 
um dos melhores do mundo, mas que não foi pro-
movido à categoria máxima. Isto porque a atitude de 
comemorar a vitória diante dos adver sários era vista 
como falta de humildade e desrespeito para com os 
derrotados. 

Cristo disse: “Portanto, aquele que se tornar hu-
milde como esta criança, esse é o maior no reino dos 
céus” (Mt 18.4). 

São inúmeros os casos de pessoas que ambicio-
navam ficar famosas como artistas, esportistas, mo-



16 - Conquiste a Felicidade com Amor

delos etc., mas que, quando chegaram ao sucesso, a 
ser ricas, se tornaram depressivas ou viciadas em be-
bida alcoólica. É a consequência de quem alimenta 
o ego. Não existe verdadeira alegria em viver dessa 
forma, porque o obje tivo principal de estarmos na 
Terra – que é a evolução espiritual – não está sendo 
cumprido. Ninguém nasceu para satisfazer o ego ou 
para ser escravo dos prazeres carnais; todos nasce-
mos com o propósito de compreender a Verdade de 
que somos filhos de Deus, espíritos eternos, indes-
trutíveis e imortais. 

A busca obcecada por dinheiro, luxo e ego não 
é o caminho da evolução. Por esta razão, vem um 
vazio, sentimento de culpa e depressão a quem os 
busca. Enquanto o ser humano não compreender sua 
verdadeira natureza divina e viver escravo dos ape-
los do seu eu carnal, haverá conflitos. Sempre que 
há algum conflito, é porque o ego está presente de 
maneira forte. Onde há ego, há conflito, pois, querer 
impor o seu modo de pensar e não aceitar o que o 
outro pensa, é decorrente do ego.

O relacionamento familiar se transforma em 
inferno por causa do ego. Vamos abolir frases como 
“Eu estou falando”, “É meu dinheiro! Eu o conse-
gui com meu esforço”, “Você nem me agradeceu”, 
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“Você nem reconhece o que eu fiz para você”, “Eu 
me sacrifiquei tanto por você”, “Quando você estava 
em apuros, eu o ajudei”.

Cristo disse: “Mas, quando deres esmola, não 
saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita” 
(Mt 6.3).

Quando beneficiamos alguém e depois o cobra-
mos financeiramente, ou cobramos o seu reconheci-
mento, deixa de ser ato de amor. Dar e cobrar não é 
doação, é venda.

O egoísmo leva o indivíduo a agir pen sando 
somente nele. Agindo com o pen samento voltado 
somente para si próprio não é o caminho para se al-
cançar a felicidade, pois a balança do carma conti-
nua inalterada. 
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