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REFLEXÃO SOBRE O SUCESSO 

 
 

“Sabemos que todas as cousas cooperam 

para o bem daqueles que amam a Deus”. 

Romanos – VIII, 28. 

 

 

O Sucesso pode ser caracterizado como a concretização de 

fatos, capazes de eliminar as carências e nos levar a um estado 

de satisfação íntima. Por isso, o sucesso, que é um fato concreto, 

nem sempre se ajusta aos nossos sonhos e anseios, por serem 

eles de natureza abstrata. O ter e o ser inteiram-se para 

formalizar aquilo que poderia ser chamado, com propriedade, 

por SUCESSO. 

Essa afirmação resulta do fato inconteste de existirem 

pessoas que alcançam o estado do ter, como por exemplo os 

herdeiros, sem que, por isso, sejam bem sucedidos e felizes. Não 

é raro encontrarmos herdeiros de grandes fortunas laborando em 

fracasso e, até mesmo, caminhando para a desonra e o suicídio. 

Por outro lado, são encontradiças, pessoas que alcançam o ser, 

sem experimentarem o sucesso feliz e a paz. São inúmeros os 

exemplos de artistas, políticos e poetas, que alcançaram o topo 

da escalada em suas aptidões, sem, contudo, experimentarem em 

paz, os gáudios do sucesso. 

Por isso, cremos que o verdadeiro sucesso reside na 
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interação do ter e do ser, dentro de limites que possam ser 

havidos por sucesso pleno e veraz. 

Esse repositório de reflexões pode auxiliar àqueles que 

realmente desejam alcançar o sucesso, a atingirem seus 

objetivos. 

Encerrando este prólogo, afirmamos que o sucesso reside 

em crer no que se faz, abrindo as comportas da mente aos 

influxos positivos e, no trabalho honesto e perseverante. 
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O TRABALHO 

 
 

“Não negligencieis igualmente a prática do 

bem e a mútua cooperação, pois com tais 

sacrifícios Deus se compraz”. Hebreus – 

XIII, 16. 

 

 

O Trabalho pode ser considerado a maior e mais sincera 

prece, pois é ele o vetor que conduz o homem à ação co-criadora 

da vida. O trabalho não se resume ao esforço físico ou 

intelectual que visa a produção, mas se estende a todo o esforço 

participativo, remunerado ou não, que leva à produção, 

transformação ou conservação de valores. 

O trabalho pode ser considerado a pedra fundamental do 

sucesso, pois é ele quem dá ao homem o direito à reciprocidade 

de valores, que edificam e mensuram o sucesso. 

Quem não encontra trabalho, é porque não está preparado 

para as inúmeras tarefas que existem, ou não tem a humildade e 

sabedoria para aceitar aquelas que lhe são oferecidas. É certo 

que, sempre existe um trabalho para o obreiro preparado para a 

tarefa. 

Toma, para ti, a certeza de que, somente pelo trabalho é 

possível construir, transformar ou conservar os valores que 

sustêm e dão sentido a vida.  
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Mentalização:  

 Eu desejo trabalhar e estou certo de que o Pai reservou uma 

tarefa adequada para mim. 

 O trabalho dignifica, enobrece e liberta o homem. 

 Quem trabalha vacina-se contra o mal. 

 O trabalho é o mestre que aperfeiçoa o trabalhador e o 

auxilia a vencer as procelas da vida. 
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A SABEDORIA DA ESCOLHA 

 
 

“Pois o que nos preocupa é procedermos 

honestamente, não só perante o Senhor, 

como também diante dos homens”. II 

Coríntios – VIII, 21. 

 

 

O trabalho não se restringe ao esforço físico ou intelectual, 

mas, sim, ao seu direcionamento útil, que possa trazer como 

retorno a devida e desejada compensação. Para que o trabalho 

seja recompensado, é necessário que ele seja dirigido de forma 

útil ao seu destinatário. 

Conta-se que um pescador, quis também pescar o seu 

peixe, para o que, lançou o anzol no piscoso lago. Permaneceu 

por largo tempo, sem que nenhum peixe caísse na sua 

armadilha. Os pescadores, à sua direita e à esquerda, enchiam o 

cesto de farto pescado. O pescador mal sucedido lamuriava-se. 

Foi quando dele aproximou-se um velho experiente dizendo: 

―Como desejas fisgar peixes, sem colocar iscas no anzol?” 

Pensei que somente o anzol seria suficiente, redargüiu o 

pescador. Não, meu amigo, tornou o velho, não basta o anzol, é 

necessária a isca e, mais que isso, que ela seja adequada ao 

peixe que desejas pescar. 

Assim, podemos aplicar a lição do pescador experiente, 
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àqueles que desejam alcançar o sucesso. É necessário o anzol do 

trabalho, mas ele só, não basta, é imprescindível que seja útil ao 

seu destinatário e, mais que isso, que ele ofereça atrativos para 

que possa ser aceito e devidamente remunerado. 

Procura conhecer bem o que desejas fazer, para que possas 

oferecer o que seja útil. Direciona o teu esforço de acordo com 

os interesses de teus clientes, fregueses ou patrão e creia que 

eles não te faltarão. 

O importante em teu trabalho, não é apenas o que te 

agrada, mas aquilo que possa satisfazer e aprisionar no anzol da 

simpatia ou da querença, o teu cliente, freguês ou patrão. 
 

Mentalização:  

 Sirvo com prazer, pois sei que alcançarei o sucesso. 

 Quem mantém acesa a chama do sucesso, é quem o aprecia. 

 Só atrai o freguês ou cliente, quem oferece o que ele deseja. 
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A HONESTIDADE 

 
 

“Bem aventurados os limpos de coração, 

porque verão a Deus”. Mateus – V, 8. 

 

 

O Sucesso depende de um relacionamento confiante com 

os clientes, fregueses ou patrões, sendo certo que a confiança 

resulta da honestidade. 

Antes de oferecer algum produto ou serviço, quem o faz 

deve aferir se o que oferece pode satisfazer plenamente àquele 

que o adquire. 

Em nenhuma hipótese, deve-se oferecer algo valendo-se 

de artifícios, subterfúgios ou espertezas, para induzir alguém a 

adquirir o que oferece, com o único objetivo do lucro, pois a 

mentira e as artimanhas, para obter ganho imediato, afastam os 

clientes ou fregueses, dando azo à propagação da notícia, a qual, 

ao final, poderá ser o motivo do fracasso. 

Assegura-te de que o teu produto satisfaça às necessidades 

de quem o adquire; aprenda a fazer com perfeição o que 

ofereces; coloca-o ao alcance do adquirente e, certamente, terás 

sucesso em tua empreitada. 

Lembra-te que o trabalho produz, a perseverança 

sedimenta e a honestidade consolida. Por isso, a honestidade é 

essencial a quem deseja alcançar e tornar permanente o sucesso. 
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Mentalização:  

 Desejo para os outros, o que desejo para mim, por isso, 

procedo com honestidade, certo de que alcançarei o verda-

deiro sucesso. 

 A honestidade dá alicerce seguro ao sucesso. 

 Quem engana os outros, é o primeiro a enlear-se na própria 

torpeza. 

 A honestidade atrai e consolida o sucesso duradouro. 
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A PERSEVERANÇA 

 
 

“Se permanecerdes em mim, e as minhas pa-

lavras permanecerem em vós, pedireis o que 

quiserdes, e vos será feito”. João – XV, 7. 

 

 

Não é a pancada solitária do malho no ferro escaldante que 

o transforma em ferramenta útil, mas, sim, a batida sucessiva e 

teimosa do malho na bigorna, que leva a domá-lo, amoldando-o 

ao desejo do ferreiro. 

Conta a sabedoria do povo, que um poderoso monarca 

destinou a dois irmãos lavradores, a cada um, um lote de terras e 

uma medida de sementes, para que iniciassem a vida. O 

primeiro, desconfiou da oferta, não acreditando na capacidade 

germinadora das sementes. Contudo, fez o plantio, sem o alento 

da fé e, logo no segundo dia, removeu as sementes da cova, para 

aferir a germinação, encontrando as sementes como foram 

semeadas, sem nenhum sinal de entumecimento. Desalentado, 

partiu para outra tarefa, sonhando com lucros rápidos. O 

segundo lavrador, fez a semeadura, protegeu as covas, removeu 

as ervas daninhas e viu as sementes tornarem-se plantas adultas 

e frutificarem. Quando a colheita estava pronta, o monarca 

retornou, avaliando o resultado de sua dádiva. 

O primeiro, impaciente e imediatista, fora mal sucedido. O 
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segundo, confiante e persistente, alcançara o sucesso. O 

poderoso rei ordenou que se destinasse mais terras ao que fora 

bem sucedido e que se expropriasse, tomando de volta, as terras 

doadas ao fracassado. O ministro do rei, intrigado, quis conhecer 

a razão daquela decisão. Senhor, disse ele, o primeiro nada 

produziu e Vossa Majestade ainda o priva das terras doadas, 

enquanto ao segundo, que alcançou boa colheita, acrescentas-lhe 

mais terras? O monarca, poderoso e sábio, respondeu-lhe: Nada 

deve ser confiado ao homem que não guarda a virtude da 

perseverança, pois ele deixará que tudo se perca, na inconstância 

e no imediatismo. 

Observando o exemplo oferecido, não basta trabalhar de 

forma estabanada, apressada, sem o toque da confiança no que 

faz, mas sim, com fé, o que se prova pela perseverança. A 

natureza nos ensina que a frutificação é um processo que 

culmina o esforço da germinação, crescimento e florada, para 

que se possa alcançar o sazonamento dos frutos. É certo que 

nenhum trabalho produzirá resultados sem a virtude da 

perseverança. Trabalha, rega o teu esforço com a honestidade e a 

perseverança e, certamente, serás bem sucedido. 

 

Mentalização:  

 Eu creio no resultado positivo do meu trabalho. Sei que exis-

te um lugar para mim na vida, por isso sei que serei bem 

sucedido. 

 Ninguém alcança o topo, sem o esforço da escalada. 

 O sucesso é como a escada, deve ser escalada, degrau a 

degrau. 

 Quem planta e persevera, sempre chegará a saborear os 

frutos. 

 

Nos momentos de inquietação e dúvidas, satura a tua 

mente com as palavras mágicas: ―saúde, riqueza, sucesso e 

paz‖. 
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A RIQUEZA 

 
 

“A benção do Senhor enriquece, e com ela 

não traz desgostos”. Provérbios – X, 22. 

 
 

Equivoca-se quem supõe que a riqueza se caracteriza pelo 

acúmulo de bens. A verdadeira riqueza resulta do equilíbrio de 

valores, capaz de levar a um estado de satisfação e de harmonia, 

que pode oferecer condições para anular ou suportar os 

conflitos. 

Não basta o acúmulo de dinheiro ou bens materiais, pois o 

dinheiro é um meio, e não um fim. O dinheiro é um valor 

necessário, mas não pode prescindir de outros elementos, para 

gerar a paz, pois de nada vale os cofres cheios no centro de uma 

fogueira de tormentos. 

O poder, tão desejado por muitos, isoladamente não 

proporciona a paz, pois ele, sem o verdadeiro conhecimento e o 

equilíbrio da razão, pode ser o nascedouro da prepotência, que é 

a geratriz de confrontos e sofrimentos. 

A saúde, que é o mais valioso dos bens físicos, também, 

por si só, não é capaz de estruturar a verdadeira riqueza, pois 

não guarda em si a capacidade de suprir todas as carências da 

vida. 

Daí resulta a certeza de que somente com o equilíbrio de 

todos os valores positivos da vida é possível estruturar-se a 
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verdadeira riqueza, que tem o condão de eliminar as carências, 

proporcionando um estado de satisfação e paz, que pode ser 

caracterizado como a verdadeira felicidade. 

É bom a aquisição de bens materiais, mas sem as mazelas 

da avareza e da desonestidade. É gratificante a posse de valores 

de uso, mas com o conforto da saúde, da dignidade e do 

conhecimento. 

Não esqueça que o acúmulo do supérfluo inerte pode pesar 

mais que a sua falta, por isso, a todo bem deve ser dado uma 

destinação útil para que ele possa ser o vetor da verdadeira 

riqueza, que se consolida na paz. 

 

Mentalização:  

 Os verdadeiros valores da vida fluem para mim, construindo 

a fartura, abundância, suprindo todas as carências. 

 De nada vale a posse do ouro, na fogueira do desespero e do 

ódio. 

 O dinheiro, por si só, é um corcel bravio e sem freio, que 

pode trazer mais atropelos que alegrias. 

 O dinheiro é um bom servo, mas que não pode prescindir dos 

freios da vigilância, da honestidade e do bom senso, para ser 

verdadeiramente útil. 
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A ESCOLHA DO PRODUTO 

 
 

“Mais vale o bom nome do que as muitas 

riquezas; e o ser estimado é melhor que a 

prata e o ouro”. Provérbios – XXII, 1. 

 

 

Afirma a sabedoria dos pescadores: ―se desejas fisgar o 

peixe, coloca no anzol a isca do seu agrado‖. 

Se desejas vencer, seja o teu produto um serviço, utilidade 

ou valor, procura dominar a técnica de sua melhor feitura e 

apresentação e, faça-o de acordo com o gosto ou as necessidades 

de quem o vai consumir. 

Não te esqueças que é o teu cliente ou patrão, que são 

importantes, pois deles depende a aceitação do que ofereces. 

Pouco adianta ofereceres um produto que te agrade, o que 

importa é que, o que ofertas, seja do agrado de quem o adquire. 

Escolha, pois, um produto ou um serviço que seja do 

agrado ou da necessidade dos clientes ou patrões; procura fazê-

lo da melhor e mais honesta forma; seja perseverante e creia que 

alcançarás o sucesso em tua empreitada. 

 

Mentalização:  

 Existe quem se interessa pelo que ofereço, por isso sei que 

alcançarei o sucesso. 



 14 

 O sucesso resulta do trabalho e da perseverança, pois ele 

materializa a colheita e, não, a semeadura. 

 O produto de sucesso é aquele que atende às preferências do 

momento. 

 Coloca o que ofertas, ao alcance do desejo de quem o vai 

consumir. 

 O parceiro mais importante do negócio é o cliente ou patrão. 
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A ALEGRIA 

 
 

“Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o 

coração, como para o Senhor e não para 

homens”. Colossenses – III, 23. 

 

 

Se desejas atrair o sucesso, inicia por livrar-te do azedume 

e do mau humor que são verdadeiros espantalhos para quem 

quer viver feliz. Imanta a tua vida, o teu falar e proceder, com o 

toque do otimismo que se espelha na alegria. 

De nada adianta a lamúria, a palavra amarga, a acusação 

estéril, que só laboram no sentido de atrair os que se enlameiam 

no fracasso. 

Deixa de lado o que não te agrada, sem azedumes, e segue 

em frente, com alegria, pois somente assim atrairás para o teu 

campo de ação as pessoas, fatos e coisas que laboram para o 

sucesso. 

Não te esqueças que o semelhante atrai o que lhe é 

semelhante e que o teu pensamento é a força que monitoriza o 

teu sucesso ou o teu fracasso, tal seja a sua natureza. 

Pensa e age positivamente, com alegria e otimismo e creia 

que os valores positivos se agregarão à tua vida, para levar-te ao 

sucesso. 
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Mentalização:  

 A alegria que emana de Deus é a minha força. Sou alegre, 

saudável e bem sucedido, tal como desejo a todas as pessoas. 

 O bom humor é a chave mágica para o sucesso. 

 A alegria é como o perfume das flores, agrada e atrai quem 

se aproxima. 

 A alegria é escudo seguro contra o azedume do mal. 

 Ser alegre é o primeiro passo para ser feliz. 
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A AÇÃO 

 
 

“...Porque onde está o vosso tesouro, aí está 

também o vosso coração”. Lucas – XII, 34. 

 

 

Nada pode ser criado pela inércia, pois que, todo trabalho 

importa na dinâmica da ação. De nada vale criar projetos ou 

embalar desejos, se os mesmos não forem transportados para o 

campo da prática, que exige a decisão de fazer. 

É imprescindível o querer, para que se possa alcançar um 

objetivo, mas aquela expressão da vontade deve ser carreada 

pelo ato concreto da ação, para que possa produzir frutos. 

Querer é poder, desde que se traduza no ato concreto da 

ação. Um lavrador que deseja ou quer uma boa safra, mas que 

permanece inerte, olhando o tempo passar, certamente será 

levado ao sacrifício da fome, pelo fato de não associar o querer 

ao agir. 

Escolhe o que desejas fazer, exercitando o poder volitivo 

do querer; usa a sabedoria da escolha, mas adiciona a tudo o ato 

concreto da ação, que se materializa pelo trabalho. Se assim 

procederes, certamente alcançarás o resultado desejado. 

Pensa, projeta e age, esse é o trinômio da produção; 

trabalha, persevera e seja honesto, esses são os alicerces do 

sucesso. 
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Mentalização:  

 A Energia Divina me dá a capacidade de agir para alcançar 

o sucesso. 

 Quem deseja e se queda inerte, apenas alimenta sonhos. 

 Só a ação é capaz de materializar a decisão do querer. 

 Nenhum resultado positivo pode ser alcançado, sem a 

decisão do agir. 
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O MOMENTO É AGORA  

 
 

“Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e 

não duvidardes, não somente fareis o que 

foi feito à figueira, mas até mesmo se a este 

monte disserdes: Ergue-te e lança-te no 

mar, tal sucederá; tudo quanto pedirdes em 

oração, crendo, recebereis”. Mateus – XXI, 

21 e 22. 

 

 

Tome a decisão de trabalhar o teu sucesso agora. Não 

permita que a ociosidade ou o comodismo te induzam a deixar 

para amanhã, o que deves fazer hoje. 

De nada adianta um belo projeto, sem a decisão da ação 

que o faça tornar-se concreto. 

É muito importante saber o que fazer e, como fazê-lo. 

Mas, se esse conhecimento não for transformado em ato 

concreto pela decisão de agir, será, fatalmente, colocado na cesta 

dos sonhos. 

Escolha o que fazer, prepara-te para fazê-lo da melhor 

forma possível, mas toma a decisão da ação imediata. 

Aquele que posterga a concretização de seu projeto de 

vida para o amanhã, torna-se escravo da dúvida ou da preguiça, 

que são os maiores obstáculo para o sucesso. 

O Sucesso exige confiança e ação pronta, pois ele depende 
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da oportunidade do fato concreto, que são elementos presentes e, 

não, futuros. 

É necessário que te conscientizes de que só o hoje é 

concreto, uma vez que o ontem é poeira aquietada pelo tempo e, 

o amanhã, ainda é um sonho ou esperança. 

Faça agora o que deves ou desejas fazer, vencendo a 

dúvida, a desconfiança e o comodismo, para que possas tornar 

concreto, palpável e presente o sucesso que desejas. 

 

Mentalização 

 Eu tenho a energia e a sabedoria Divina dentro de mim, por 

isso sei o que fazer, o que faço com a certeza de ser bem 

sucedido. A Energia Divina me dá, agora, a saúde, riqueza, 

sucesso e paz. 

 Quem deixa para amanhã o que deve ser feito agora, não 

pode ter às mãos o sucesso, que é ato concreto e presente. 

 prevenir, não significa deixar de fazer o que deve ser feito 

agora. 

 O sucesso é como o fruto que somente sacia o faminto agora. 

No passado ele já não existe, no futuro, ele ainda não existe. 

 Começa agora a tua tarefa, para que não percas a 

oportunidade de fazê-la. 
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COMO FAZER 

 
 

“Feliz o homem que acha sabedoria, e o 

homem que adquire conhecimento; porque 

melhor é o lucro que ela dá, do que o da 

prata, e melhor a sua renda, do que o ouro 

mais fino”. Provérbios – III, 13 e 14. 

 

 

Para alcançar sucesso em qualquer atividade, é necessário, 

antes de tudo, que saiba fazer aquilo a que se propõe. Nenhum 

cliente ou freguês aceitará um produto oferecido por uma pessoa 

insegura ou desconhecedora daquilo que oferece. 

Antes de iniciares o teu negócio, seja ele um serviço, 

mercancia, idéias ou indústria, prepara-te convenientemente para 

aquilo a que te propões fazer. Dominando o conhecimento, fazê-

o com amor e zelo, para que cresça a confiança, primeiro em ti, 

e, depois, se propague aos outros. 

Além de fazer da melhor forma possível, o que fazes deve 

ser oferecido de forma conveniente e adequada, no lugar e no 

momento certo. 

Ninguém logrará sucesso, oferecendo aquecedor no Saara, 

ou gelo no Polo Norte. O negociante de aquecedores deve 

oferecê-lo nas regiões frígidas, bem como aquele que pretende 

fabricar gelo, deve instalar-se nas regiões tórridas. É o bom 
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senso que deve imperar na ação e projetos daquele que deseja 

ser bem sucedido. 

Aquilo que desejas oferecer, deve estar ao alcance das 

pessoas a quem se destina, suprindo as suas necessidades ou 

desejos, para que possa haver aceitação. 

Escolha o que fazer, aprenda a fazê-lo bem, coloca-o ao 

alcance de seu destinatário, no lugar certo e, no momento 

adequado e, o resultado será o sucesso de tua empreitada. 

Para que possas proceder pela forma indicada, torna-se 

necessário, antes de tudo, o domínio do conhecimento daquilo 

que pretendes oferecer. 

É da sabedoria popular o brocardo: ―ninguém busca pão 

com o oleiro e nem esperança de vida na necrópole‖. 

 

Mentalização:  

 Eu alcanço o conhecimento, para fazer bem feito o que faço. 

Realizo com honestidade o meu trabalho, certo de que 

alcançarei o sucesso. 

 Não te esqueças que os ouvidos somente conservam-se 

atentos para aquilo que convém ao ouvinte. 

 O mundo, tal como aquilo que ofertas, tem as cores dos olhos 

daquele que o contempla. 

 O que agrada os olhos, enternece o coração. 

 O pescador usa a rede para apanhar o peixe, tal como o 

mercador, que açula o desejo para enredar o comprador. 
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A CONFIANÇA 

 
 

“Quando te deitares, não temerás; deitar-

te-ás e o teu sono será suave. Não temas o 

pavor repentino, nem a arremetida dos per-

versos quando vier. Porque o Senhor será a 

tua segurança, e guardará os teus pés de 

serem presos”. Provérbios – III, 24 a 26. 

 

 

A ninguém é dado avançar sem confiar nos próprios 

passos. Para caminhar para o sucesso, é imprescindível a 

confiança em si mesmo e, naquilo que se faz. 

Para que haja a confiança em si, é imperioso conhecer 

bem o que faz e, para confiar naquilo que é oferecido, é forçoso 

fazê-lo bem e honestamente, pois só assim o destinatário do 

produto confiará nele. 

Conta-se a estória do pescador mal sucedido, que se 

lamuriava à margem do rio piscoso, por não apanhar nenhum 

peixe. Por que te lamurias? Quis saber o vizinho bem sucedido. 

 Ora, meu amigo, meu cesto está vazio. 

 Tu tens a linha e o anzol, por qual motivo não o lanças 

na água para pescar o teu peixe, como os outros o fazem? 

 Tenho receio de que a linha se rompa e eu venha a 

perder o anzol e a isca. 
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 Se alimentas o medo de que a linha venha a se romper, 

é porque ela é de má qualidade e, se não confias nela, jamais 

terás um peixe, pois nenhum deles vai saltar para o teu cesto 

voluntariamente, somente para te agradar. 

 Tal como o peixe e o pescador do exemplo, o sucesso 

não se oferecerá para ti, se não ofereceres a ele as condições 

adequadas para que se materialize em tua vida. 

 Nunca demonstre ao teu cliente ou freguês, a 

insegurança, que decorre da desconfiança, pois se te mostrares 

inseguro do que fazes ou ofereces, eles, também, escaparão de 

teu anzol. 

 Faze bem e honestamente o que pretendes oferecer, para 

que alimentes a confiança no que fazes, transmitindo segurança 

aos outros. 

 Não permita que pensamentos negativos tomem conta de 

tua mente, quanto a ti e aos teus prováveis clientes ou fregueses. 

Confia e a própria confiança afastará de teus caminhos aqueles 

que a não merecem. 

 

Mentalização:  

 Confio em mim e nas pessoas com as quais me relaciono, 

pois sei que o bem sempre prevalecerá. Eu alcanço pela 

confiança, a saúde, riqueza, o sucesso e a paz. 

 Quem não confia em si impede que os outros o façam. 

 A confiança é o elo que prende as pessoas entre si. 

 É sobre o alicerce da confiança que se constróem as grandes 

amizades. 

 A confiança é o primeiro degrau na escalada do sucesso. 
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O MAL 

 
 

“Não maquines o mal contra o teu próxi-

mo”. Provérbios – III, 29. 

 

 

O mal, que se aloja na mente pelos pensamentos 

negativos, alimenta os impulsos de cobiça, ambição desmedida, 

indecisão e o estímulo irracional do revide. 

Todo impulso negativo tem o condão de atrair valores de 

igual natureza, levando quem os alimenta a enredar-se em 

conseqüências de igual jaez. 

O semeador que não cuida das sementes que semeia 

certamente quedar-se-á decepcionado no momento da ceifa. 

Se desejas alcançar o sucesso, inicia por livrar a tua mente 

e, por conseguinte, o teu proceder, de todos os propósitos 

negativos que se projetam, como o medo, a inveja, o revide 

odioso, a ira, ou qualquer pensamento e atos que possam causar 

prejuízos  ao teu semelhante. 

A vacina universal contra a ação nefasta do mal, é o desejo 

e prática do bem. 

A qualquer pensamento negativo, oponha, de imediato, um 

pensamento positivo, afinado com o exercício do bem, para que 

os impulsos e efeitos do mal sejam vencidos pela força poderosa 

do bem. 
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Nunca permitas que os pensamentos ou o comportamento 

negativo dos outros tenham guarida em tua vida, deixe-os onde 

está e continua a tua caminhada. 

Não alimentes a maledicência e, não participes do noti-

cioso destrutivo. Confia em ti, deseja o bem ao teu semelhante e 

caminha para frente, pois enquanto o pessimista lamuria, o 

otimista caminha alegre para o sucesso. 

Não te esqueças que o bom humor, a confiança e o labor, 

conduzem o homem para o aral da alegria. Por isso, anula o mal 

em ti, pela prática do bem, que se inicia no cultivo de bons 

impulsos em tua mente. 

 

Mentalização:  

 Eu desejo o bem, a prosperidade e a paz, a todas as pessoas, 

e sei que o sucesso ilumina os meus caminhos. 

 O pensamento é a semente que se transformará em frutos de 

igual natureza”. 

 O bem é a melhor vacina contra o mal. 

 Quem cultiva o bem, alcança a prosperidade e a paz. 

 A primeira vítima do mal é aquele que o pratica. 
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A PALAVRA 

 
 

“Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta 

de ti a perversidade dos lábios”. Provérbios 

– IV, 24. 

 

 

A palavra, por ser o instrumento mais eficaz para a 

comunicação entre os homens, constitui-se em elemento de 

valor primordial para que se alcance o sucesso. 

A palavra, tal como a lâmina, pode ferir ou ser útil, de 

acordo com a sua utilização. 

Pelo que fala, o homem faz denotar o que guarda na alma, 

infundindo respeito ou descrédito. A palavra pode ser um 

instrumento da verdade ou o veículo da mentira, pode estimular 

ou desencorajar, ensinar ou perverter. 

Quem deseja ser bem sucedido no que faz, deve cuidar do 

valor da palavra, usando-a com parcimônia, para que se torne 

vetor da atração e da confiança. 

A palavra, para quem deseja o sucesso, deve ser agradável 

e verdadeira, ciente de que fala melhor, aquele que sabe ouvir. 

É verdade, já afirmada por um pensador, que algumas 

vezes o silêncio é mais eloqüente que o discurso, por isso 

mesmo é de bom alvitre ouvir antes de falar. 

Quem fala a verdade, com segurança e afabilidade, sedi-
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menta a confiança e atrai o seu provável cliente ou freguês. 

Não seja apressado e nem ardiloso no falar. Procura, ao 

contrário, te mostrares paciente e verdadeiro para alcançares o 

que pretendes. 

Lembra-te, por fim, que a palavra é a embalagem mais 

atraente e valiosa do produto que ofereces e, é o atestado maior 

de sua qualidade. 

 

Mentalização:  

 A minha palavra será sempre verdadeira e agradável aos 

meus ouvintes, por isso desperta alegria e confiança. Pela 

minha palavra, alcanço a riqueza, o sucesso, a saúde e a paz. 

 O bom discurso é aquele que concilia e, não, o que acusa ou 

agride. 

 A palavra sábia e verdadeira, apascenta e atrai. 

 Algumas vezes a sabedoria substitui o discurso pelo silêncio. 

 A palavra é como a lâmina, que pode ser útil ou ferir. Cuida, 

pois, para que a tua palavra seja como as flores, que 

perfumam e atraem e, não como a espada que fere. 
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OS CAMINHOS DO BEM 

 
 

“Pondera a vereda dos teus pés, e todos os 

teus caminhos sejam retos”. Provérbios – 

IV, 26. 

 

 

O sucesso é uma conseqüência dos rumos que imprimires 

a tua vida. Se adotares a honestidade como norma de conduta, 

nunca serás vitimado pelo arrependimento, mas, se procederes 

desonestamente, cedo ou tarde amargarás o resultado do teu 

comportamento. 

Conta a sabedoria do povo que um jovem e açodado 

aventureiro, sem saber qual o caminho escolher para alcançar o 

seu destino, indagou a um velho e experiente senhor postado ao 

lado da estrada. 

 Qual caminho devo escolher para chegar mais depressa 

ao meu destino? 

 Existem duas trilhas, respondeu o ancião. A primeira, 

muito usada, cheia de folguedos e vendilhões, oferece o perigo 

do retardamento pelas ofertas de prazeres e convites ilusórios. A 

Segunda, cheia de obstáculos, está livre de aproveitadores. A 

escolha é tua, mas não te esqueças que as facilidades, algumas 

vezes, afastam os nossos objetivos. 

 Eu prefiro a trilha mais utilizada, mesmo correndo o 
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risco das ilusões. 

O aventureiro da estória, jamais chegou ao seu destino, 

vitimado que foi pelas armadilhas das facilidades e dos prazeres. 

Se desejas vencer, não te atemorizes com as dificuldades 

que o proceder honesto, algumas vezes traz, pois vencidas elas, 

o sucesso resultará sólido e efetivo. 

Escolha o caminho do bem que trará como conseqüência o 

respeito e a confiança, e jamais te arrependerás. 

Ao oferecer o teu produto ou serviço, coloca-te no lugar 

de teu cliente ou freguês e, avalia o que ofereces, para que 

possas julgar o valor do bem que colocas ao seu dispor. 

Caminha os caminhos do bem e nunca te arrependerás, 

pois alcançarás o sucesso que persegues. 

 

Mentalização:  

 Eu procedo de forma honesta e verdadeira e sei que 

alcançarei o sucesso, a riqueza, a saúde e a paz. 

 O bem é como a flor, embeleza, perfuma e dá alegria à vida. 

 A prática do bem é o alicerce da paz. 

 Quem deseja ser feliz, não se afasta dos caminhos do bem. 
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A PREGUIÇA 

 
 

“Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? 

Assim sobrevirá a tua pobreza, como um la-

drão, e a tua necessidade como um homem 

armado”. Provérbios – VI, 9 e 11. 

 
 

É certo que nenhum trabalho pode ser realizado em estado 

de inércia, pois todo ele exige a dinâmica da ação. 

Para nós a preguiça pode ser equiparada à inércia dolosa, 

pois ela transcende da simples culpa para adentrar ao campo da 

intenção de frustar o fruto do trabalho. 

Quem deseja chegar a algum lugar, tem que vencer a 

distância do caminho pela sucessão dos passos, pois a ninguém é 

dado fazer a caminhada no desalento da inércia. 

A preguiça, doença moral que induz o homem a quedar-se 

inerte, leva-o ao desaguadouro da miséria. Nenhuma colheita 

proveitosa pode ser alcançada sem o esforço do plantio. 

A aceitação das facilidades duvidosas, das comodidades 

desonestas e da indução ao lucro fácil, pode levar o homem a 

desprezar o trabalho e passar a esperar o sucesso proveniente da 

sorte ou dos favores. 

Se desejas ir, caminha, dá o primeiro passo agora, pois 

ninguém tomará a tarefa de levar-te ao teu destino. 

Não te esqueças que ninguém percorre a distância de um 
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caminho sem dar o primeiro passo e sem perseverar nas 

passadas sucessivas. 

Deixa a inércia e toma a iniciativa, vença a preguiça e 

trabalha, para que possas alcançar o sucesso. O sucesso se faz, 

com uma gota de sorte e um lago de suor. 
 

Mentalização:  

 Sinto a alegria Divina no trabalho, perseverante e honesto, 

que me leva à fartura e ao sucesso. 

 Toda caminhada bem sucedida tem geratriz no primeiro passo. 

 A preguiça é a mãe da miséria. 

 O trabalho é o provedor da fartura. 
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A HONRADEZ 

 

 

“Seis cousas o Senhor aborrece, e a sétima 

sua alma abomina: olhos altivos, língua 

mentirosa, mãos que derramam sangue 

inocente, coração que trama prejuízos 

iníquos, pés que se apressam a correr para 

o mal, testemunha falsa que profere 

mentiras e o que semeia contenda entre os 

irmãos”. Provérbios – VI, 16 a 19. 

 

 

Não busques a vitória a qualquer preço, pois o verdadeiro 

sucesso traz consigo, além da satisfação, a paz que leva à 

felicidade. 

Nenhum homem alcançou o sucesso verdadeiro e seguro 

procedendo de forma desonesta, sem respeito e sem honra. 

A desonra destrói o homem e todos os seus valores 

materiais, pois a ninguém é dado alcançar a vitória sobre os 

escombros da honra. 

Como já afirmamos, o sucesso depende do trabalho 

honesto e perseverante, pressupostos que exigem honra ilibada. 

A honra exige comportamento reto, cauteloso e racional, 

para evitar o escândalo, que veicula e generaliza a desonra. 

Já se disse com uma certa propriedade, que não basta ser, 

é preciso dar mostras de ser honesto, como anteparo a uma 
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propagação injusta de juízos de valor. Para isso, é imprescindí-

vel comportar-se de forma reta e digna. 

Os conceitos de honradez, tal como as grandes 

edificações, têm elaboração difícil, mas podem ser demolidos na 

implosão de um momento de irreflexão. 

A honra é como a porcelana, útil e bela, mas que exige o 

zelo e a retidão do comportamento. 

É necessário não esquecer que, sem honra, não é possível 

sedimentar o sucesso. Por isso, cada ato, palavra ou decisão 

devem se conter dentro dos limites da honradez. 

 

Mentalização:  

 Procedo de forma reta e honesta, desejando o bem a todas as 

pessoas. Alcanço o sucesso pleno e duradouro, que desejo a 

todos. 

 O respeito é uma conseqüência do comportamento. 

 A honra é que dá dignidade ao homem. 

 Quem não procede com dignidade, não merece respeito. 

  



 35 

A HIPOCRISIA 

 
 

“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! 

porque dais o dízimo da hortelã, do endro e 

do cominho, e tendes negligenciado os 

preceitos mais importantes da lei, a Justiça, 

a Misericórdia e a fé”. Mateus – XXIII, 23. 

 
 

A hipocrisia é o comportamento que induz ao engano, pela 

dissimulação dos verdadeiros valores ou objetivos. O comporta-

mento enganoso ou dissimulado tende a levar as pessoas à 

desconfiança, o que é incompatível com o sucesso. 

Como já foi dito, o sucesso exige a confiança como 

suporte necessário à sua concretização, pois, ninguém acorre ao 

nosso propósito se não despertarmos a confiança no que 

fazemos ou oferecemos. 

A hipocrisia, no primeiro passo, leva à desconfiança, no 

segundo momento, ao afastamento, impedindo ao hipócrita que 

alcance o resultado que deseja. 

Seja a tua palavra verdadeira, o teu sorriso sincero e o teu 

propósito honesto, para que possas vencer. Não te esqueças que 

o sucesso da mentira é ilusório e passageiro e que a sua primeira 

vítima é o próprio mentiroso. 

Proceda com retidão, oferecendo o que é bom e útil, para 

que obtenhas a ressonância da aceitação. 
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Procura fazer de tua imagem e daquilo que ofereces um 

símbolo de honestidade e segurança, para que despertes a 

confiança e o respeito, que são os alicerces do sucesso. 

 

Mentalização:  

 Alcanço o sucesso porque sou verdadeiro no que digo e no 

que faço. Desejo, verdadeiramente, o sucesso para todos. 

 Quem dissimula, mente a si mesmo. 

 A hipocrisia é um atalho para o fracasso. 

 O hipócrita ilude aos outros por pouco tempo e, a si mesmo, 

de forma permanente. 
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O APRENDIZADO 

 
 

“Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o co-

nhecimento antes do que o ouro escolhido. 

Porque melhor é a sabedoria que as jóias, e 

de tudo o que se deseja, nada se pode com-

parar com ela”. Provérbios – VIII, 10 e 11. 

 

 

Nada pode ser feito ou oferecido com eficiência, sem o 

conhecimento e, não é possível alcançar o conhecimento sem o 

esforço do aprendizado. 

Para aprender é imprescindível uma boa dose de humil-

dade e perseverança, pois o aprendiz deve ser atento às lições do 

mestre e perseverante para sedimentar, paulatinamente, os 

ensinamentos recebidos. 

A reflexão deve anteceder o falar, como o aprender deve 

se antecipar ao fazer. 

Para que possas alcançar o sucesso nos caminhos que 

escolheste, entrega-te, antes, ao esforço de aprender com esmero 

aquilo que pretendes oferecer aos teus futuros clientes ou 

fregueses, pois ninguém confia em quem não domina o que faz 

ou diz. 

Depois do aprendizado básico, procura a cada dia, 

aperfeiçoar, na forma e na essência, aquilo que ofereces, para 
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que te transformes em fonte de referência para os teus clientes e 

fregueses e, com isso, colheres naturalmente o sucesso. 
 

Mentalização:  

 Sei o que fazer e como fazer, para ser útil aos meus clientes e 

fregueses. Alcanço o sucesso, tal como desejo que todos se 

sintam satisfeitos. 

 Antes do fazer, procura o aprender. 

 O sucesso depende de um grão de sorte e de um alqueire de 

esforço. 

 Aperfeiçoa o que sabes, se desejas consolidar o sucesso. 
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EVITE REVIDES 

 
 

“O que repreende o escarnecedor, traz 

afronta sobre si; e o que censura o perver-

so, a si mesmo se injuria. Não repreendas o 

escarnecedor, para que não te aborreça; 

repreende o sábio e ele te amará”. Provér-

bios – IX, 7 e 8. 

 
 

Na caminhada da vida é comum encontrarmos discordân-

cias, oposições e até afrontas. Nessas hipóteses, o bom senso nos 

indica um comportamento reflexivo e racional, pois é certo que 

o que nos convém, nem sempre atende aos interesses dos outros. 

Se alguém se contrapõe ao que pensas ou pretendes, nunca 

uses as armas do revide para fazer valer o teu desejo ou para 

prevalecer sobre os outros. 

O revide, via de regra, vulnera a razão e se constitui em fa-

tor de dispersão inútil de energias e dissipação irracional do tempo. 

Jamais alguém auferiu vantagens de um ato de revide, pois 

ele oblitera a razão e atiça a fogueira da discórdia. 

Quem deseja ser bem sucedido, nunca revida. Na discor-

dância, argumenta, na afronta, afasta-te, pois a calmaria da 

distância diminui e extingue o incêndio da discórdia. 

Entrega o agressor à sabedoria do tempo e ele será vencido 

pela própria insensatez da agressão e, no futuro, poderá ser um 
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elemento de suporte ao teu sucesso. 

Não te esqueças que o sucesso exige a terra fértil da paz 

para florescer. 
 

Mentalização:  

 Vivo em paz e em harmonia com todas as pessoas, seres, fatos e 

leis, certo de que alcançarei o sucesso. 

 O revide aumenta as mazelas da agressão. 

 O silêncio, a distância e o tempo, anulam ou extinguem o fragor 

da agressão. 

 O sábio afasta-se do agressor, como o cauteloso do incêndio. 

 O tolo revida, atirando-se na fogueira da agressão. 

 Quem revida perde o tempo o negócio e, provável, o cliente. 
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OS GANHOS DESONESTOS 

 
 

“Os tesouros da impiedade de nada apro-

veitam; mas a justiça livra da morte”. 

Provérbios – X, 2. 

 
 

Nada mais enganoso para quem deseja ser bem sucedido 

do que o ganho desonesto, pois o sucesso exige como suporte o 

lastro da confiança. É certo que não é possível efluir confiança 

de atos desonestos, sendo também inegável, que o desonesto 

mais cedo do que pensa se fará denunciar. 

Como já foi dito, o sucesso exige trabalho, honestidade e 

perseverança, sendo incompatível com a ausência de qualquer 

desses elementos. 

Ilude-se aquele que se vale de lucros ou vantagens duvido-

sos, pois os seus ganhos serão passageiros, cedendo lugar à des-

confiança que afasta os clientes ou fregueses, levando à ruína certa. 

Ao invés do ganho desonesto e apressado, procura obter o 

que pretendes procedendo de forma honesta e lícita e a tua 

prosperidade será respeitada e segura. 

Evita o lucro fácil e apressado que resulte do aproveita-

mento da boa fé alheia. Escolha o caminho árduo do trabalho 

honesto, pois os seus frutos são doces e perenes. 

Não te valhas nunca, de artifícios enganosos para obter 

lucros. Proceda de tal forma que nunca te envergonhes de teus 
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ganhos. 
 

Mentalização:  

 Procedo de forma honesta e verdadeira com meus clientes e 

fregueses, com a convicção plena de que serei bem sucedido. 

 O desonesto é a primeira vítima de sua própria desonestidade. 

 Proceder de forma desonesta é caminhar a passos largos para 

o fracasso. 

 A verdade sempre desmascara o desonesto. 

 O ganho desonesto é como o veneno, que pode matar quem dele 

se vale. 

 Quem se apressa em alcançar ganhos ilícitos, apenas 

aproxima-se do fracasso. 
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NÃO EXPLORE O TRABALHADOR 

 
 

“O que trabalha com mão remissa empo-

brece, mas a mão dos diligentes vem a 

enriquecer-se”. Provérbios – X, 4. 

 

 

Se trabalhas como empregado, não admita ser explorado 

pelo teu empregador, da mesma forma, não alimente o propósito 

de explorar o esforço daquele que trabalha para ti. Tenha em 

conta que o teu empregado é sócio e partícipe ativo no resultado 

do teu negócio ou serviço. 

Para que alcances sucesso verdadeiro é imprescindível que 

vivas em paz, sem amarguras e conflitos e, para isso, deve reinar 

harmonia na intimidade de tua tarefa. 

O trabalhador satisfeito é fator inconteste de tarefa bem 

realizada e proveitosa, o que pode se traduzir em vantagens. Ao 

contrário, o obreiro descontente é vetor de desajustes de 

qualidade e quantidade em teu produto. 

Procura cultivar a alegria em teu negócio ou serviço, 

distribuindo tarefas justas aos teus obreiros e compensando-os 

de forma equivalente e honesta. 

O teu empregado é teu sócio e, na tua ausência, 

transforma-se em teus olhos, ouvidos e mãos. Não permitas que 

a ira tome conta do coração de teus auxiliares, para que eles não 
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venham a ver, ouvir e laborar de forma equivocada e prejudicial. 

Toma para ti que o teu obreiro depende do salário para 

viver, por isso, seja o seu valor a primeira obrigação a ser 

satisfeita. 

Não te esqueças que é impossível ao trabalhador produzir 

com acerto e alegria, sofrendo o fogo da fome e o travo das 

necessidades primárias da vida. 

Seja honesto, se desejas vencer. Começa a exercer a 

honestidade, dentro de casa, no teu negócio, com os teus 

familiares e servidores. 

O trabalhador satisfeito é um vigilante atento e 

colaborador eficaz para o teu negócio. 

Tal como não desejas ser explorado, nunca explores 

aquele que trabalha, pois se não atentares para essa regra de 

comportamento ele se voltará contra ti, dentro de tua própria 

trincheira, que é o teu negócio. 
 

Mentalização:  

 Procedo de forma honesta com os meus empregados e sei 

que eles serão fiéis, eficientes e solidários. 

 Quem trabalha, merece o justo salário. 

 Quem explora o empregado, alimenta o inimigo dentro da 

própria trincheira. 

 O trabalhador satisfeito torna-se colaborador eficiente. 
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O VALOR DA VERDADE  

 
 

“Quem anda em integridade, anda seguro, 

mas o que perverte os seus caminhos será 

conhecido”. Provérbios – X, 9. 

 

 

Para alcançar o sucesso o primeiro passo a ser dado é o 

despertar da confiança no que fazes ou ofereces. A confiança, 

por sua vez, é uma conseqüência da verdade. 

Enquanto a mentira, a artimanha enganosa ou a simulação 

solapam a confiança, impossibilitando a consolidação da boa 

vontade, e são desfavorável ao que fazes, a verdade, ao seu 

turno, atrai e os convence a participarem do teu sucesso. 

Assevera o dito popular, que a primeira vítima da mentira 

é o próprio mentiroso, pois ele fraqueja por não acreditar em si e 

no que faz. Por outro lado, o maior valor da verdade é alentar 

quem a pratica, pois ele se fortalece pela confiança em si e pela 

sedimentação da verdade que propaga. 

O bom produto ou o bom serviço termina por atrair e 

convencer o seu destinatário, pelo fato de se assentar na 

verdade. 

Se desejas vencer, afasta de ti a pretensão de enganar, 

ludibriar ou prejudicar os teus semelhantes, pois se te compor-

tares de forma afrontosa à verdade, tu serás a primeira pessoa a 
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ser vitimada por teu comportamento. 

Os frutos da verdade podem ser difíceis de serem alcan-

çados, mas são certos, abundantes e duradouros. 

Se almejas verdadeiramente ser bem sucedido, cuida para 

que teus clientes ou fregueses se sintam satisfeitos com o que 

ofereces, como se foras tu, o consumidor. 

Não te esqueças que a verdade atrai e consolida a repu-

tação do teu produto, tornando-se imprescindível a sua prática, 

para construir e consolidar o sucesso. 

 

Mentalização: 

 Sou verdadeiro no que falo e no que faço, por isso desperto a 

confiança e alcanço o sucesso. 

 A verdade é o alicerce da confiança e esta, é a argamassa do 

sucesso. 

 A verdade ilumina e valoriza a palavra. 

 A verdade é a armadura do verdadeiro vencedor. 

 Não existe honestidade sem a prática da verdade. 
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OS MALEFÍCIOS DO ÓDIO  

 
 

“O ódio excita contendas, mas o amor 

cobre todas as transgressões”. Provérbios – 

X, 12. 

 

 

O sucesso é sinônimo de alegria, sendo, portanto, incom-

patível com o ódio e suas conseqüências. Todo pensamento ou 

impulso negativo transforma-se em obstáculo para o sucesso, 

pelas amarras e pelos conflitos que produz. 

É necessário tomar consciência do valor efetivo dos 

pensamentos, pois são eles a força geradora de todo ato ou fato 

concreto e, que eles atraem e consolidam no mundo fático de 

quem pensa, valores que lhes sejam semelhantes. 

Os pensamentos odiosos atraem conseqüências odiosas e 

destrutivas, pessoas agressivas e dispostas ao confronto e, geram 

a desconfiança e o afastamento de pessoas bem intencionadas. 

Tudo isso colabora para levar ao insucesso. 

Por outro lado, pensamentos bondosos dão lugar a gestos e 

atitudes amistosos, que resultam por se refletirem em confiança, 

atraindo pessoas do mesmo calibre mental, o que leva ao 

sucesso e a paz. 

O ódio destrói, dificulta e afasta as pessoas que buscam o 

sucesso e a paz, dando azo à atração de pessoas negativas, 
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lamurientas, doentias e perturbadoras. 

O mal anula-se pela prática do bem, tal como o ódio que 

dele se origina, anula-se pelo amor e perdão. 

O amor é a verdadeira força motriz da felicidade e do 

sucesso. 

Faça tudo o que te proponhas a fazer, com o desejo sincero 

de que todos possam ser felizes pelos teus atos e ofertas. 

 

Mentalização:  

 Não permito o ódio em meu coração. Desejo a alegria e a 

paz a todas as pessoas. A alegria divina que vibra em mim, 

me leva à saúde, ao sucesso e à paz. 

 O amor atrai, o ódio repele e destrói. 

 Guardar ódio no coração é como colocar serpentes no leito, 

a conseqüência é a morte. 

 A mente toldada pelo ódio, anula a sabedoria da escolha e 

impede o sucesso. 

 O coração que odeia, não tem lugar para a felicidade. 
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O PODER DO BEM  

 
 

“Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobre-

vém, mas o anelo dos justos, Deus o cum-

pre”. Provérbios – X, 24. 

 

 

Existe uma lei eterna no contexto universal, a Lei dos 

Semelhantes, pela qual o semelhante atrai o que lhe é similar. A 

vida nos mostra que essa lei é verdadeira, basta que olhemos em 

volta e, certamente constataremos a sua veracidade. Os homens 

se agrupam de acorda com a similaridade de seus pensamentos, 

os religiosos se buscam de acordo com a identidade de sua fé, os 

políticos se associam pelos rumos que adotam, os intelectuais se 

identificam, os viciados se atrelam pelo mesmo vício, os malfei-

tores juntam-se de acordo com a natureza de seus intentos, todos 

buscando-se mutuamente, levados pelo império dessa lei inexo-

rável. 

De acordo com os princípios dessa lei, o mal atrai o 

malfeitor, tal como o bem atrai o benfeitor. 

Quem deseja viver em paz e prosperar sem atropelos, deve 

colocar na mente e, por conseqüência, no comportamento, o 

desejo e a prática constante do bem. 

Sabendo, como sabemos, que o verdadeiro sucesso é pací-

fico, harmonioso e sem conflitos, para que possa ser alcançado, 
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devemos orientar nossos pensamentos para o bem. 

O sucesso alcançado pelo homem perverso e odioso, é 

passageiro e mutante como as nuvens, enquanto que a resultante 

de um comportamento bondoso é duradoura e gratificante. 

O homem que pratica e deseja o bem, atrai para o seu 

campo de atuação pessoas bondosas e participantes, para um 

resultado de produção saudável e permanente. 

Sabendo que tudo tem geratriz na mente, pelos impulsos 

do pensamento, devemos varrer do campo mental todo e 

qualquer pensamento de ódio, inveja ou cobiça, substituindo-os 

por pensamentos confiantes, alegres e edificantes, visando um 

resultado benéfico. 

 

Mentalização:  

 Eu desejo o bem a todas as pessoas e creio na força divina 

que existe em mim, por isso serei bem sucedido no que faço. 

 O bem e o mal, tal como as sementes, produzem o que lhes é 

semelhante. 

 Quem cultiva cardos, colhe espinhos. Quem planta roseiras, 

colhe flores. 

 Quem pratica o bem, dorme em paz. 

 A prática do bem torna o homem alegre e seguro de si. 
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TUDO PASSA  

 
 

“Como passa a tempestade, assim desapa-

rece o perverso, mas o justo tem perpétuo 

fundamento”. Provérbios – X, 25. 

 

 

Diz a sabedoria popular que os ingredientes do sucesso 

são nove partes de suor e uma de sorte. A esse entendimento 

poderíamos acrescentar que até aquela parte destinada à sorte, é 

atraída pelos que colocam diligência e apuro naquilo que fazem. 

O certo é que, o esforço para alcançar o sucesso se faz, 

sobre as dificuldades sucessivas que se erguem pelo caminho, 

como um convite ao aperfeiçoamento do conhecimento. 

As dificuldades, as lutas e desafios, são o lugar comum 

nos caminhos daqueles que buscam o sucesso, o mérito está em 

superá-las, pois é dessa superação que advém o resultado 

desejado. 

Perseverar, aperfeiçoando-se naquilo que faz, nunca 

desistir no propósito de vencer, confiar em si e ser honesto são 

comportamentos adequados aos vencedores. 

Tudo passa, não existem tempestades ou eclipses eternos. 

Quando tuas forças minguarem ou a dificuldade te parecer 

insuperável, confia e tenha paciência, entregando a solução ao 

tempo e, ao final, se fores perseverante, verás que o tempo 
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superou aquilo que se mostrava insuperável. 

Tudo passa, a escuridão da noite sempre será vencida pela 

luz do sol do novo dia, que sempre vem. Mas, aquele que deseja 

o sucesso não pode ser alcançado pelo novo dia, de braços 

cruzados, entregue à lassidão ou leniência da preguiça. 

Não te deixes vencer pelo desespero, continua tua luta, 

com confiança e persistência, pois tudo passa e, se fores 

perseverante e honesto, certamente vencerás. 

 

Mentalização:  

 As dificuldades são as lições da vida. Confio em meu 

sucesso, pois sou perseverante e sei que a vitória sorri aos 

que trabalham. 

 Toda dificuldade é vencida pelo tempo, mas deixa seu 

ensinamento. 

 A fé e a perseverança superam as dificuldades. 

 Tudo passa, só o amor e a verdade podem superar a mó do 

tempo. 
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JAMAIS ENGANES 

 

 

“Balança enganosa é abominação para o 

Senhor, mas o peso justo é o seu prazer”. 

Provérbios – XI, 1. 

 
 

A confiança é fator fundamental para o sucesso, por isso 

ela deve ser construída a cada passo, a cada palavra ou ato, para 

que o destinatário do teu produto sinta-se seguro no seu 

relacionamento contigo. 

Engana-se quem deseja vencer enganando os outros, pois 

a esperteza será propagada com a velocidade do raio. 

Enganar é mentir e, todos sabemos, que a mentira é como 

as nuvens, as quais por mais que tentem, jamais poderão ocultar 

o sol. 

Seja autêntico, verdadeiro e claro no teu relacionamento 

com os consumidores dos teus produtos, pois eles se encarre-

garão de propagar o que ofereces. 

A melhor propaganda é veiculada pelo consumidor satis-

feito. 

A boa mercadoria propaga-se e impõe-se por si mesma. 

Por isso podemos asseverar, sem medo de errar, que a boa 

mercadoria ou serviço labora em benefício de quem os oferta. 

Trabalha de forma honesta e transparente, para que possas 

sedimentar a tua boa reputação e alcançar o teu objetivo que é o 
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sucesso. 

 Seja verdadeiro, nunca enganes a ninguém. 
 

Mentalização:  

 Trabalho de forma honesta e verdadeira, por isso estou 

convicto de que serei bem sucedido. 

 Quem semeia cardos, colhe espinhos. Quem engana os 

outros, atrai o fracasso. 

 Ser verdadeiro é semear boas sementes, a ceifa será o bem. 

 Quem engana os outros, cinzela o próprio fracasso. 

 Quem cultiva o engano alheio, cava a sepultura do próprio 

sucesso. 
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CONFIA E TRABALHA 

 
 

“O justo é libertado da angústia e o per-

verso a recebe em seu lugar”. Provérbios – 

XI, 8. 

 

 

Ninguém dorme tranqüilo em uma casa que tem os 

alicerces malfeitos e inseguros. Paralelamente, não é razoável 

esperar resultados positivos de algo em que não confiamos. 

Nenhum lavrador sério compromete uma safra oriunda do 

plantio de sementes duvidosas. 

O sucesso, que é a colheita do trabalho realizado, não 

contempla aos que se deixam vencer pela desconfiança. 

Procura dominar os procedimentos técnicos para fazer 

bem feito o que pretendes oferecer, seja a remoção de um tijolo 

ou a construção de um edifício, seja um grão ou uma lavoura. 

De um parafuso a uma indústria, de uma palavra ao discurso, 

procura tudo aprender, para que possas confiar no que fazes e 

transferir essa confiança aos destinatários dos teus produtos. 

Trabalha, pois só o trabalho pode se refletir em valores. 

Fazê-o com honestidade e perseverança, para que o resultado 

seja concreto e permanente. 

Usa a sabedoria para aliar o trabalho à confiança naquilo 

que fazes. Se te encontras seguro para a tua tarefa, não existem 
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motivos para desconfiar dos resultados. 

Trabalha e confia, sobretudo em ti mesmo, para que 

possas construir o teu sucesso. 

Lembra-te que o sucesso não é uma dádiva, mas sim, a 

colheita do teu plantio. Trabalha, confia e persevera e 

certamente alcançarás o sucesso. 
 

Mentalização:  

 Trabalho com perseverança e honestidade, por isso confio 

que serei bem sucedido. 

 Quem trabalha e confia no que faz, sempre alcança o 

sucesso. 

 Aquele que confia e semeia a segurança, sempre alcança a 

vitória. 

 Quem desconfia, antecipa o fracasso. 

 Ser alegre, trabalhador e confiante é dar um passo para o 

sucesso. 
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A FIANÇA  

 
 

“Quem fica por fiador de outrem sofrerá 

males, mas o que foge de o ser estará segu-

ro”. Provérbios – XI, 15. 

 

 

Quase sempre, o que leva o homem ao fracasso econômico 

é a dívida e, ao fracasso moral é a promessa, que se transforma 

em obrigação, quando não cumprida. 

Contam que um pastor de ovelhas encontrou um filhote de 

tigre, abandonado e faminto. Tratou de alimentar o pequeno 

felino, colocando-o no seu redil, afeiçoando-se a ele. Admoes-

tado por conselheiros, da inconveniência de criá-lo junto com o 

rebanho, redargüiu, dizendo que o convívio com as ovelhas 

mudaria os hábitos do pequeno animal. O tigre cresceu e, por 

instinto, passou a matar e a comer às escondidas, as ovelhas, 

uma a uma. O pastor desconfiou, reagiu e, por isso, foi também 

devorado pelo felino voraz. 

Assim, também, se dá com a dívida. Começa  pequena, 

quase inocente, mas alimentada pelos juros e pela anestesia do 

tempo, cresce e se mostra tão voraz e faminta quanto o tigre da 

estória. 

A fiança é ainda mais perniciosa, pois penetra na econo-

mia, disfarçada com a vestimenta da amizade ou do parentesco, 
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para ao depois, desvestir-se e mostrar-se em toda a sua crueza, 

devorando o afiançado e o fiador. 

O aval guarda em si a periculosidade de aparentar 

alheamento, como se fora um vulcão adormecido, para mostrar-

se ativo, de inopinado, ao avalista, quando menos é esperado. O 

avalista não administra o destino do aval, não participa do 

prometido sucesso e, sempre paga no momento mais inadequado 

e sem as cautelas do aviso. 

Se podes, ajuda logo e esqueça. Se não podes, seja franco, 

para que não sejas atirado no fosso da insolvência juntamente 

com o teu afiançado. 

 

Mentalização:  

 Reparto com alegria o que possuo, por isso estou liberto do 

fantasma da dívida. Sou verdadeiro e sincero, por isso 

alcanço o sucesso e a paz. 

 A dívida acorrenta, desmoraliza e torna escravo o devedor. 

 O aval ou a fiança é fera esfaimada colocada no leito. Hoje 

ou amanhã ela te devorará. 
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OS EFEITOS DO BEM  

 
“O homem bondoso faz bem a si mesmo, 

mas o cruel a si mesmo fere”. Provérbios – 

XI, 17. 

 

 

Toda semente lançada ao solo obedece à lei inexorável de 

produzir frutos que lhe são semelhantes. Assim, também, os 

pensamentos que são a sementeira da vida, quando cultivados na 

terra fértil da mente, transformam-se em atos concretos de igual 

natureza. Essa verdade nos leva à conclusão lógica de que, 

aquele que deseja vencer deve afastar de sua mente as sementes 

do fracasso, substituindo-as pelos impulsos positivos do sucesso. 

Sabendo que impera na ordem geral a Lei dos 

Semelhantes, é razoável aceitarmos a verdade de que o bem atrai 

o bem e todos os seus reflexos. 

O homem bondoso, sempre encontrará uma voz amiga a 

apontar-lhe o caminho, ou mãos operosas a auxiliá-lo nas 

tarefas. 

Quem pratica o bem, sempre encontrará as respostas 

corretas e os caminhos a seguir, para superar as dificuldades. 

Adota em tua vida um comportamento alegre e bondoso, 

para que possas fruir uma vida venturosa e bem sucedida. 

Todas as dificuldades e tarefas tornam-se mais fáceis de 

serem superadas, se enfrentadas com alegria e otimista. 
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Quem deseja o bem e o coloca em pratica, atrai para o seu 

campo de atuação, participantes alegres e benfazejos. 

Alegra-te com o sucesso alheio, deseja o bem a todas as 

pessoas, como semeadura para a tua colheita de sucesso e paz. 

Anula o mal pela pratica constante do bem, para que 

possas construir o teu sucesso duradouro, sobre os alicerces da 

paz. 

 

Mentalização:  

 Desejo o bem a todas as pessoas. Sei que alcançarei a saúde, 

riqueza, sucesso e a paz. 

 A semente gera o que lhe é semelhante, por isso, o mal atrai 

o mal enquanto o bem atrai o bem. 

 Quem pratica o bem, dorme em paz. 

 A prática do bem é um atalho para o sucesso e a paz. 

 A bondade é a chave que abre as portas da felicidade. 

 O arrependimento não bate à porta de quem pratica o bem. 
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A GENEROSIDADE  

 
 

“A alma generosa prosperará, e quem dá a 

beber será dessedentado”. Provérbios – XI, 

25. 

 
 

A flor para ser completa, além da beleza deve oferecer 

perfume. A generosidade, que é a florada do comportamento 

humano, tal como o perfume da flor, guarda em si o aroma da 

bondade. 

Ser generoso é atrair para si mãos e atos correspondentes, 

laborando para fazer alegre e feliz o campo da experiência da 

vida. 

A generosidade evidencia a alma bondosa desvestida do 

mal, propiciando a atração e multiplicação de pessoas e fatos 

direcionados para o bem, o que leva ao desaguar no sucesso e na 

paz. 

Quem procede com generosidade, multiplica os bens e 

valores que lhe foram confiados pelo Poder Maior, de onde tudo 

se origina. Quem semeia com alegria e generosidade, enche os 

celeiros do sucesso. 

O lavrador que sonega avidamente as sementes, sem levá-

las à fertilidade do solo, certamente não obterá colheita, mas 

aquele que as distribui com alegria e generosidade na terra, 

alcançará fartura. 
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É a lei da fartura, quem distribui, multiplica, quem sonega, 

diminui. 

O sucesso pode ser comparado a uma colheita e, é certo, 

que somente quem semeia tem o direito de apossar-se da safra. 

Distribuir generosamente, não significa lançar ao vento os 

bens eventualmente sob tua guarda, mas permitir que eles sejam 

úteis às pessoas, oferecendo oportunidade para que outros 

participem da alegria de produzir e se bastarem na abundância. 

Labora em teu proveito, mas permita que os outros o 

façam. Seja caridoso, doando o que podes, oferecendo não só 

os peixes da fartura, mas, também, os anzóis, para que eles 

possam realizar a sua própria pescaria, fazendo-o com alegria e 

generosidade. 

Procura o sucesso e a paz, mas deseja e labora, para que os 

outros os alcancem. 
 

Mentalização:  

 Sou e permanecerei alegre, como desejo que todos o sejam. 

Todos os meus pensamentos, palavras e atos, são alegres e 

generosos e me conduzem ao sucesso e a paz. 

 A generosidade perfuma os passos de quem a pratica. 

 Quem reparte, multiplica, quem sonega, diminui. 

 Ao generoso nunca faltará a sombra reconfortante, a palavra 

amiga e a mão solidária. 
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O BEM ATRAI O BEM  

 
 

“Quem procura o bem alcança favor, mas 

ao que corre atrás do mal, este lhe sobre-

virá”. Provérbios – XI, 27. 

 
 

Já nos reportamos inúmeras vezes à Lei dos Semelhantes, 

que tem por princípio que o semelhante atrai o semelhante. 

Obedecendo ao império inexorável dessa lei, tudo quanto for 

elaborado no campo mental será projetado, pelas formas mais 

diversas, no campo concreto. 

Os pensamentos são as sementes que dão origem a todos 

os fatos concretos. Qualquer coisa ou fato concreto, de um 

simples gesto a uma epopéia, do remover de um tijolo à grande 

edificação, do crime à santificação, teve antes, a geratriz do 

pensamento. Por isso, tal como o lavrador cuida de selecionar as 

sementes para que possa alcançar uma boa colheita, aquele que 

deseja alcançar o sucesso e a paz deve domar os pensamentos, 

direcionando-os para objetos lícitos e edificantes, para que a 

resultante de suas projeções no campo real dos fatos seja 

positiva e gratificante. 

De acordo com a Lei dos Semelhantes, tudo quanto for 

elaborado na mente terá uma conseqüência correlata na projeção 

real da vida. 

O homem alegre, bondoso, trabalhador e honesto, certa-
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mente atrairá pessoas da mesma equivalência para o seu campo 

de atuação, de cuja convivência resultarão fatos de igual jaez. 

O bem atrai o bem, essa é a lei. Por isso, os que desejam 

viver em paz e serem bem sucedidos, devem sanear da mente os 

pensamentos desagregadores do medo, do ódio, da inveja e da 

cobiça, para nela semear as sementes do bem, que são os bons 

pensamentos. 

Quando pensamentos negativos teimarem em toldar a tua 

mente, anule-os pela emissão de impulsos contrários, certo de 

que o bem sempre triunfa sobre o mal. Nos momentos de 

perturbação, satura a tua mente com as palavras mágicas: saúde, 

riqueza, sucesso e paz. 

 

Mentalização:  

 Desejo sinceramente o bem a todas as pessoas, vibrando 

saúde, riqueza, sucesso e paz para todos. 

 O bem anula o mal, tal como a luz afasta as trevas. 

 Os bons pensamentos, são como as sementes selecionadas, 

sempre ofertam farta colheita. 

 Quem pratica o bem, liberta-se das peias do mal. 

 A prática do bem leva à felicidade. 
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O PODER DA HARMONIA 

 

 

“O que perturba a sua casa herda o vento, 

e o insensato é servo do entendido de cora-

ção”. Provérbios – XI, 29. 

 

 

Sabemos que a harmonia é a determinante principal do 

equilíbrio, sem o qual nada se constrói.  

A firmeza das edificações reside na harmonia de seus 

elementos e valores. A beleza dos cenários ou de seus 

componentes exige perfeita harmonia de forma e cores, de onde 

advém a máxima de que a beleza resulta da simetria das linhas e 

da harmonia dos contornos. 

Para a experiência da vida, não é menor a certeza de que 

todas as realizações bem sucedidas reclamam plena harmonia 

dos agentes e do meio em que laboram. 

A harmonia exige a remoção dos conflitos nocivos e dos 

revides irracionais, pois ela tem uma correlação íntima com a 

paz. 

Tudo quanto fizeres, faça-o respeitando os teus limites e 

os do teu próximo, para que tua ação resulte segura e proveitosa 

O respeito aos teus limites, sejam eles físicos, econômicos 

ou intelectuais, resulta em saúde, segurança e harmonia. 

A observância aos limites alheios se traduz em ambiente 

de paz. 
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Age, pois, com bom senso, para que a harmonia não seja 

perturbada, para que possas obter os frutos do teu labor, fruindo 

a ventura de uma vida plena de fartura e sucesso. 

Não te esqueças que é impossível obter sucesso pleno em 

clima de confrontos e revides, pois ele exige paz que eflui de um 

comportamento harmonioso. 

A natureza, pródiga em sábias lições, mostra que a 

frutificação exige perfeita harmonia de seus elementos, sol, 

umidade, nutrientes, agentes da natureza, todos em sintonia para 

que haja a florada e a frutificação. 

Trabalha em harmonia com tuas potencialidades e com os 

limites de teus semelhantes e, certamente vencerás. 
 

Mentalização:  

 Estou em paz e harmonia com todas as pessoas, seres, coisas 

e leis do Universo, por isso sou bem sucedido no que faço. 

 A harmonia é a geratriz da paz. 

 Quem procede de forma harmoniosa, empresta segurança 

aos próprios passos. 

 O revide raivoso envenena quem por ele se deixa vencer. 
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A LAVRA 

 
 

“O que lavra a sua terra será farto de pão, 

mas o que corre atrás de coisas vãs é falto 

de senso”. Provérbios – XII, 11. 

 
 

O bom lavrador sabe que para obter farta colheita, deve 

iniciar o seu labor pelo preparo da terra, que exige a perseve-

rança do trabalho. Ao apresto da terra, deve ele associar a 

escolha das sementes daquilo que deseja colher. Além do arran-

jo da terra e da escolha das sementes, é necessário a perseveran-

ça e o zelo da lavoura, para que o esforço desenvolvido resulte 

em sucesso. 

Assim, também, se dá com o sucesso que se deseja 

alcançar na vida. De início é imprescindível preparar a terra do 

conhecimento, pelo perfeito domínio das tarefas desejadas, 

aprendendo e aperfeiçoando aquilo a que se propõe fazer. Ao 

conhecimento, deve ser adicionada a semente da honestidade e 

do bem, que tem início pela semeadura de bons pensamentos no 

campo fértil da mente. A seguir, tal como na lavoura, é essencial 

o zelo da perseverança, para que haja a possibilidade da florada, 

frutificação e colheita. 

Seguindo o exemplo oferecido, aprenda tudo sobre o que 

desejas oferecer, toma a ti o propósito da honestidade e do bem, 

cultivando os pensamentos alegres, benéficos e honestos para os 
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destinatários dos teus produtos e, por fim, persevera no que 

fazes, superando as dificuldades naturais e adstritas a todas as 

tarefas e, certamente, a tua lavra será proveitosa, pelo sucesso 

que alcançarás. 
 

Mentalização:  

 Eu desejo que todos os que se associam à minha tarefa sejam 

bem sucedidos. Sei que alcançarei a riqueza, o sucesso, a 

saúde e a paz.  

 A colheita é, sempre, uma multiplicação do plantio.  

 Quem semeia o mal, colhe o mal e, aquele que semeia o bem, 

colhe o bem multiplicados. 

 Na lavra da vida, os pensamentos são as sementes. Bons 

pensamentos resultam em boas colheitas. 

 Quem pensa e pratica o bem, sempre vive em paz. 

 A paz é o fruto da pratica do bem. 
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A ANSIEDADE 

 
 

“A ansiedade no Coração do homem o aba-

te, mas a boa palavra o alegra”. Provérbios 

– XII, 25. 

 

 

O maior de todos os obstáculos para o sucesso é o medo, 

pois ele, além de todas as mazelas que leva consigo, mina a 

confiança em si mesmo. 

O medo leva à desconfiança e incerteza, conduzindo ao 

desânimo e à inação. 

A ansiedade é uma das formas de manifestação do medo. 

No evangelho de Mateus, no Capítulo VI, está dito, como 

advertência, ―não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que 

haveis de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que 

haveis de vestir‖. São palavras sábias, uma vez que é notório a 

perniciosidade do medo. 

O sucesso exige confiança, o que elimina a ansiedade. Por 

sua vez, a ansiedade vampirisa forças preciosas para o trabalho 

e, afasta aqueles que podem colaborar para que alcances teus 

objetivos. 

Confia em ti, anula os pensamentos ansiosos e de medo 

que assaltam a tua mente, contrapondo aos mesmos impulsos de 

confiança e de fé. 
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Caminha e labora, confiante e seguro, e despertarás a 

segurança dos destinatários dos teus produtos, atraindo-os para 

participarem do teu sucesso. 

O homem confiante é alegre, seguro e verdadeiro, capaz, 

por isso, de imantar alegria e confiança no meio em que labora. 

Para vencer a ansiedade, cultiva pensamentos de confiança 

em ti e no que fazes. Não te esqueças que confiar é vencer. 

 

Mentalização:  

 Estou cada dia mais confiante e seguro de meu sucesso. Sei 

que alcançarei a saúde, a riqueza o sucesso e a paz. 

 O medo é como a térmita, que pode fazer ruir a mais 

frondosa das árvores. 

 Só a confiança em si e a fé são capazes de anular o medo. 

 Quem alimenta o medo, labora contra o próprio sucesso. 
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OUSAR COM CAUTELA 

 
 

“O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, 

mas o insensato encoleriza-se e dá-se por 

seguro”. Provérbios – XIV, 16. 

 

 

É certo que nenhum projeto pode ser idealizado e se 

concretizar, sem a decisão ousada de agir. Todavia, a ousadia 

deve ser dosada pelo bom senso para que não descambe para o 

terreno da irresponsabilidade. 

A ousadia que leva ao sucesso é aquela que se traduz em 

coragem de inovar, enfrentando os desafios próprios da 

mecânica do sucesso. A cautela, que é indício do bom senso, 

preside a ação racional e bem dosada. Não basta a ousadia de 

caminhar e agir, é imprescindível o toque da razão, para saber 

para onde caminha, o que fazer e para o que agir. 

A ousadia, não dispensa o bom senso da cautela, para 

levar a um resultado proveitoso. 

Procura colocar os teus ideais, dentro dos limites de tua 

capacidade e dos usos e necessidades dos destinatários de teus 

produtos, para que o fruto de tuas atividades seja aceito e 

proveitoso para ti. 

Seja razoável em teus projetos. Se desejas produzir gelo, 

não o faças na região polar, mas sim, onde ele seja necessário. 
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Nunca ofereças produtos desnecessários ou supérfluos, sem 

vantagens para quem é destinado, mas, o faças com a cautela da 

qualidade, quantidade e necessidade do público destinatário. 

Nunca te percas nos excessos, coloca-te dentro dos limites 

do razoável, aperfeiçoando os procedimentos cautelosos. 

Acautela-te contra as armadilhas da dívida e, jamais 

prometas o que não podes cumprir de forma razoável e 

proveitosa para ti. 

Não te esqueças que é melhor deixar o trem passar do que, 

por açodamento, pular à sua frente. 

 

Mentalização:  

 Trabalho com entusiasmo, mas o faço com bom senso e justa 

cautela, por isso, sei que alcanço o verdadeiro sucesso. 

 Quem age com precipitação, termina atropelado pelos 

acontecimentos. 

 A ação proveitosa não exige pressa, mas a racionalidade da 

cautela. 

 Cautela e ação são os suportes para superar as dificuldades. 
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O FRUTO DO TRABALHO 

 
 

“Nada há melhor para o homem do que co-

mer, beber e fazer que a sua alma goze o 

bem do seu trabalho. No entanto vi tam-

bém, que isso vem da mão de Deus”. Ecle-

siastes – II, 24. 

 

 

O trabalho pode ser considerado uma benção, pois ele 

guarda em si a possibilidade de ensinar ao mesmo tempo em que 

provê a subsistência. É da sabedoria do povo a afirmação de 

que, quem planta, se for zeloso e perseverante, sempre colhe. 

Pelo trabalho o homem se edifica e constrói a sociedade à 

qual pertence. Podemos afirmar sem receio de equívocos que 

tudo quanto existe e todas as transformações resultam do 

trabalho, de onde concluímos que nada existe ou se transforma 

sem o esforço do labor. 

Os frutos do trabalho são doces e gratificantes, pois, além 

da prosperidade e da fartura, eles ensinam, induzem à 

participação produtiva e levam à paz. 

Não é lícito a ninguém alegar que não encontra o que 

fazer, pois sempre existe algo a ser feito ao alcance da mão. Não 

é raro encontrarmos pessoas que perderam o emprego, entregues 

a atividades paralelas, que antes não eram valorizadas, auferindo 

rendas maiores que as anteriores. 
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Contam que dois irmãos saíram a procura de emprego 

chegando cansados, depois de longa jornada, a oficina de um 

ferreiro. O mais velho perguntou se havia emprego para os dois. 

O proprietário da forja quis saber: 

  Vocês sabem caldear e moldar peças? 

  Não, infelizmente não. 

  Pois aqui não existe lugar para quem não sabe lidar 

com o ferro. 

  Deixe-me auxiliá-lo sem remuneração. 

  Sendo assim, fique, eu tenho muitas encomendas e um 

auxiliar me será útil. 

O irmão jovem, alegando que não iria trabalhar sem remu-

neração, partiu em busca de serviço remunerado ao seu conten-

to. O aprendiz foi tão dedicado e diligente que veio a tornar-se 

sócio da oficina, depois de alcançar perfeito conhecimento do 

ofício. Passados muitos anos, o que recusara o aprendizado, 

retornou, velho, doente e maltrapilho, recebendo o amparo do 

irmão mais velho, hoje farto e próspero, que lhe transmitiu a 

lição: 

 O trabalho, antes da fartura, nos traz o ensinamento e a 

proteção contra o ônus da ociosidade. 

Nunca te entregues à ociosidade, que é a matriz da maior 

parcela de dores e sofrimento dos homens. Procura ocupar-te com 

alguma coisa e, o trabalho sempre resultará proveitoso para ti. 
 

Mentalização:  

 Sei que tenho um lugar para ser útil trabalhando. Sei que 
alcançarei o verdadeiro sucesso. 

 A maior virtude do trabalho é ocupar a mente, afastando as 
oportunidades para as mazelas da ociosidade. 

 A ociosidade é a matriz de quase todas as mazelas que 
atormentam o homem. 

 Quem trabalha afasta-se do mal, enquanto o ocioso dele se 
aproxima. 

 O trabalho é a melhor armadura contra o mal. 

 O sucesso exige trabalho honesto e perseverante. 
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A IRREFLEXÃO DA PRESSA 

 
 

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há 

tempo para todo propósito debaixo do céu”. 

Eclesiastes – III, 1. 

 

 

Nenhuma edificação sólida se faz com açodamento. Toda 

obra perfeita e acabada exige a reflexão de um projeto maduro, 

capaz de apontar as melhores soluções no nascedouro, para que 

possa levar a uma conclusão segura, útil e econômica. 

A própria natureza nos oferece a lição do ordenamento 

natural, onde tudo se completa no momento certo, sem o toque 

da irracionalidade da pressa. 

A pressa guarda em si o malefício do desequilíbrio ou da 

ausência de previsão, o que torna vívido o adágio popular que 

assevera, ser a pressa inimiga da perfeição. 

Se desejas ser bem sucedido naquilo que empreendes, 

coloca racionalidade nos teus atos, tomando os caminhos da 

previsão e da provisão, para que não te vejas afogado no caudal 

dos obstáculos. 

O apressado é aquele que não previu e, enredou-se em 

promessas que não pode cumprir, tempestivamente. 

Quem promete acima da própria capacidade de cumprir, 

torna-se escravo da promessa e, não raro, envereda pelos 
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caminhos da imperfeição ou da desonestidade, para ver-se 

liberto do guante da cobrança. 

Projeta com racionalidade o que desejas oferecer, coloca 

ordenamento nos teus atos, para que possas alcançar a aceitação 

dos destinatários dos teus produtos, atraindo com isso a 

satisfação de trabalhar e produzir. 

 

Mentalização:  

 Trabalho de forma equilibrada e segura, certo de que serei 

bem sucedido. Sou capaz de realizar a minha tarefa com 

perfeição e no tempo devido”. 

 O sucesso exige racionalidade e ordem. 

 A pressa denuncia irracionalidade e desordem. 

 É melhor um passo dado com segurança, que uma corrida 

desordenada. 

 A pressa é inimiga da segurança. 

 Nem sempre o apressado chega ao destino, mas quando o 

alcança, o faz exausto. 
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SABER VIVER 

 
 

“Sei que nada há melhor para o homem que 

regozijar-se e levar vida regalada, e que 

também é dom de Deus, que possa o homem 

comer, beber e desfrutar o bem de todo o 

seu trabalho”. Eclesiastes – III, 12 e 13. 

 

 

A arte de bem viver, exige a sabedoria da escolha e o bom 

senso para evitar conflitos. A sabedoria da escolha aponta os 

melhores caminhos e as soluções mais adequadas. O bom senso 

e o equilíbrio indicam o momento de avançar e a oportunidade 

do recuo. 

O homem que evita conflitos e sabe respeitar os limites 

próprios e alheios, tem olhos para ver e aproveitar os melhores 

momentos, extraindo da oportunidade da vida o que de melhor 

ela pode oferecer. 

No vai e vem da vida, encontramos os bons e os maus 

momentos. Dos maus devemos retirar as lições para não sermos 

levados, no futuro, a situações idênticas. Os bons devem ser 

aproveitados com sabedoria para que se transformem em uma 

constante em nossos caminhos. 

O mal deve ser anulado pela prática do bem. As tristezas 

pela força da alegria. As dúvidas devem ser vencidas pela fé e as 
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carências superadas pelo trabalho e pela confiança em si mesmo. 

Olhe com alegria o cenário da vida e procure ver nas 

pessoas e nas oportunidades, o que podem oferecer de bom e 

positivo. 

Deixa de lado o que possa te parecer desagradável e 

valoriza o que se mostra prazeroso. Coloca alegria nos teus 

olhos para que o mundo se mostre agradável. 

Amanheça o dia desejando paz e alegria a todos, principal-

mente aos que te hajam prejudicado ou ofendido. 

Cultiva a força íntima e a virtude de não te sentires 

ofendido pela opinião alheia. Deixa quem te acusa ou agride 

seguir o seu caminho e não percas tempo com o revide. 

Pensa sempre que o dia de amanhã será melhor. Tenha 

sempre nos lábios, para quem te pergunta como vais, a resposta 

positiva: estou bem e amanhã estarei melhor. 
 

Mentalização:  

 Vejo em todas as pessoas a presença de Deus, por isso sei 

que todos serão felizes, como sei que serei bem sucedido e 

feliz. 

 Quem evita conflitos, valoriza a oportunidade da vida. 

 Ser alegre e confiante é saber viver. 

 Ninguém pode ser feliz, rendendo loas à amargura. 

 O mundo é colorido pelas cores que guardamos em nosso 

coração. 
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O PRAZER DA RIQUEZA 

 
 

“Por que Deus dá sabedoria, conhecimento 

e prazer ao homem que lhe agrada”. Ecle-

siastes – II, 26. 

 

 

O homem de bom senso afasta de si a concepção errônea  

de que riqueza é o acúmulo de bens materiais. Basta constatar 

que sob as terras áridas do oriente, jazem verdadeiros oceanos 

de petróleo, enquanto na superfície falta água potável para matar 

a sede. 

A verdadeira riqueza resulta do equilíbrio dos valores 

essenciais à harmonia da vida. O dinheiro é necessário, mas não 

é tudo, pois ele não pode comprar a saúde, a inteligência, a sabe-

doria e, se pode adquirir a casa, jamais poderá edificar um lar. 

Os valores essenciais à vida, além dos suprimentos de 

natureza material, são aqueles que conduzem ao equilíbrio e a 

paz. 

A riqueza, como todo o valor positivo, eflui de Deus, cujas 

leis regem a fartura, onde o semelhante atrai o semelhante. 

A alegria é uma forma de agradecer a Deus, pela oportu-

nidade da verdadeira riqueza, pois Ele é fartura, abundância, 

alegria e paz. 

Ser alegre é ser grato e uma das formas de propagar pensa-
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mentos positivas. 

Não aceite na tua mente os influxos de carência, pois os 

pensamentos negativos são a contradição dos princípios Divi-

nos. 

Seja para ti, a riqueza, motivação ao agradecimento e à 

alegria, desde que ela não seja avara, egoísta ou desonesta. 

O conforto da riqueza deve ser usufruído de forma 

solidária e fraterna, para que possa multiplicar-se em benesses 

para ti e para toda a humanidade. 

 

Mentalização:  

 A alegria de Deus é a minha força e a geratriz de minha 

riqueza espiritual e material. 

 A verdadeira riqueza anula as carências materiais e 

espirituais do homem. 

 A alegria atrai a felicidade. 

 Não basta acumular valores, é necessário ser alegre, para 

ser feliz. 

 A riqueza sem alegria é como flor sem perfume. 
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A ALEGRIA DO TRABALHO 

 
 

“Pelo que vi não haver coisa melhor que 

alegrar-se o homem nas suas obras, porque 

essa é a sua recompensa”. Eclesiastes – III, 

22. 

 

 

A oportunidade do trabalho é uma benção, mas o labor 

não pode ser encarado como um mero esforço físico ou 

intelectual. O trabalho, para produzir os seus frutos e se traduzir 

em sucesso, deve se revestir dos elementos essenciais, que são a 

honestidade e a perseverança, além de ser desenvolvido com 

alegria. 

A alegria e a boa vontade emprestam energia positiva a 

tudo quanto é feito, além de imantarem a aceitação sem amarras, 

daquilo que é oferecido. 

Ninguém se sente atraído ou se afeiçoa a ambientes ou 

pessoas negativas e tristonhas. Enquanto a tristeza repele os 

otimistas e bem sucedidos, a alegria os atrai. 

Procura fazer o que sabes e que te agrada, para que o faças 

com alegria e desenvolva boa vontade, para que a tarefa seja 

agradável e te conduza ao sucesso. 

A alegria torna o trabalho mais fácil e agradável, 

favorecendo um resultado gratificante. 
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O produto do teu trabalho tem melhor aceitação quando 

oferecido com o sorriso alegre e franco. 

Antes de tudo, procura oferecer ao destinatário do teu 

labor a segurança positiva da alegria. 

Não te esqueças que o homem verdadeiramente alegre é 

um polo de atração de energias positivas que são auxiliares 

concretas para que sejas bem sucedido. 

Mas, não te restrinjas a oferecer, apenas sorrisos como 

embalagens dos teus produtos, procura levar com eles, algo que 

seja verdadeiramente honesto e útil, para que o teu sucesso não 

seja fugaz, mas se transforme em algo concreto e seguro. 

 

Mentalização:  

 A alegria Divina é a minha força e a razão do meu sucesso. 

Sinto vibrar no meu trabalho, a alegria, a aceitação e o 

sucesso. 

 O trabalho sem alegria é como flor sem perfume. 

 A alegria é como a luz, clareia os caminhos tornando os 

obstáculos mais fáceis de serem contornados. 

 Quem trabalha com alegria, torna mais fácil a tarefa. 

 O sucesso não bate à porta da tristeza. 

 A alegria remove as dificuldades do caminho. 
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OS LIMITES DA AMBIÇÃO 

 
 

“O proveito da terra é para todos; até o rei 

se serve do campo”. Eclesiastes – V, 9. 

 
 

Podemos admitir como saudável a ambição racional que 

alenta o desejo de darmos mais um passo no caminho da 

realização de nossos projetos. 

O sucesso, em si, exige o avanço, a melhoria, o aperfei-

çoamento, que, por sua vez, pedem o esforço constante para a 

conquista de novos espaços. Todavia, o desejo de avançar não 

pode ultrapassar os limites da racionalidade, levando à ambição 

viciosa e desmedida, que resulta sempre em desequilíbrio. 

Desejar progredir é um anseio racional e lícito, mas, 

romper os limites do bom senso para fazê-lo é um erro que pode 

levar ao precipício do fracasso. 

O desejo de alcançar o sucesso não justifica o sacrifício da 

resistência física; a vulneração dos valores morais; o desrespeito 

ao mandamento legal, às regras de boa vivência social e ao 

aconchego da fé. 

É lícito o desejo de avançar, mas sem perder os horizontes 

do bom senso. 

É racional a observância aos princípios da economia e da 

poupança, mas sem perder os rumos do equilíbrio. 
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É justa a defesa do patrimônio, mas sem o manuseio da 

força e de meios ilícitos. 

É bom senso ter em conta que o desejo de acúmulo de 

valores não justifica a adoção de meios ilícitos para obtê-los. 

Trabalha, proteja o fruto de teu labor, mas o faça sem 

perder os limites da razão. 
 

Mentalização: 

 O meu trabalho, honesto e perseverante, leva-me ao sucesso 

seguro e duradouro. O poder de Deus dá-me a força e a 

sabedoria para vencer 

 Romper os limites do bom senso, resulta em fracasso. 

 Tudo na vida tem limites, respeitá-los é norma para o 

equilíbrio. 



 85 

O PROVEITO DO TRABALHO 

 
 

“Quanto ao homem, a quem Deus conferiu 

riquezas e bens, e lhe deu poderes para dele 

comer, e receber a sua porção e gozar do 

seu trabalho. Isso é dom de Deus”. Ecle-

siastes – V, 19. 

 

 

Já se disse que o trabalho é a maior e mais eficiente das 

preces, pois nos leva a acompanhar a faina dinâmica da própria 

natureza, no seu crear e transformar constantes. Além disso, 

quem trabalha ocupa a mente e o espaço onde labora, com as 

vibrações positivas do fazer, sonegando lugar aos maus 

pensamentos e às ações de natureza negativa. 

Mas, é de regra, que o trabalho resulte em proveito ao 

obreiro, que é o seu primeiro destinatário. 

O trabalho, além do efeito imediato da produção de valo-

res, é a mais eficiente ferramenta para vencermos o desafio do 

tempo. 

A inércia ou ociosidade, que levam ao desfiladeiro do 

ilícito e da miséria, é a pior faceta das mazelas que maculam as 

almas fracas, as quais encontram remédio eficaz na oportuni-

dade do trabalho. 

Assevera a sabedoria popular, que o trabalho ensina a tra-
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balhar, por isso pode ser considerado mestre para o aprendizado, 

conselheiro para as dúvidas e guardião contra os males da 

ociosidade. 

Trabalha com afinco, de forma racional e honesta, e 

obterás os proveitos do labor que transcendem das vantagens da 

fartura, para alcançar o conhecimento, o sucesso e a paz. 

A natureza, que expressa a sabedoria e o labor constante 

de Deus, nos oferece o exemplo edificante da faina incessante, 

pela transformação constante dos elementos e pela multiplicação 

da vida. Trabalha, pois, imitando a natureza e, com ela, 

participarás da sinfonia da vida. 

 

Meditação: 

 Trabalho com perseverança e alegria, certo de que alcan-

çarei o sucesso. 

 Quem trabalha previne-se contra as mazelas da ociosidade. 

 A abundância só bate à porta de quem trabalha. 

 Não existe sucesso sem trabalho, perseverança e honesti-

dade. 

 A vida, em si, resulta do labor creativo de Deus. 
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A SABEDORIA DA EXPERIÊNCIA 

 
 

“Melhor é ouvir a repreensão do sábio, do 

que ouvir a canção do insensato”. Ecle-

siastes – VII, 5. 

 

 

A sabedoria é a justa aplicação do saber e este, é o resul-

tado da experiência acumulada. Somente exercitando as regras 

do conhecimento, o homem aprende e consolida a experiência. 

Tudo quanto é consolidado pelo trabalho, para que alcance 

um resultado positivo, deve partir das regras do conhecimento 

para o campo da sabedoria e, desta, para a efetiva aplicação que 

se aperfeiçoa com a experiência. 

O conhecimento é alcançado pela pesquisa científica que 

busca a verdade; a sabedoria é obtida pela aplicação correta das 

regras do conhecimento ou das leis que o disciplinam; e a 

experiência resulta do exercício da sabedoria. 

Para o homem que labora com o desejo do sucesso, basta 

louvar-se na experiência já acumulada, o que vale dizer, 

obedecer os conselhos e regras que efluem do aprendizado com 

os mais experientes. 

Não precisa ser um sábio para concluir que, aquilo que 

não deu bom resultado quando aplicado por outras pessoas, tem 

toda a probabilidade de não alcançar êxito conosco. 
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Não desprezar conselhos e valorizar o resultado da 

experiência dos mais velhos, é indício de bom senso e roteiro 

certo para alcançar o objetivo desejado. 

A experiência conduz ao domínio pleno da tarefa e leva 

consigo o mérito de apontar erros e evitar fracassos. 

Procura louvar-te na experiência acumulada pelos mais 

velhos, se desejas levar a bom termo o teu empreendimento. 

Não te esqueças que o sucesso resulta da sábia aplicação da 

experiência acumulada. 

 

Mentalização: 

 A cada dia eu estou seguro em minha tarefa e certo do meu 

sucesso. Sinto-me envolvido pela força da alegria que me 

leva à saúde, à riqueza, ao sucesso e à paz. 

 Quem observa experiência acumulada, caminha para 

aperfeiçoar aquilo que faz. 

 Quem ouve conselhos, sempre escolhe o melhor caminho. 

 Sábio é aquele que sabe ouvir e calar, antes de ensinar e 

agir. 
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AÇÃO HONESTA 

 
 

“Verdadeiramente a opressão faz endoide-

cer até o sábio, e o suborno corrompe o 

coração”. Eclesiastes – VII, 7. 

 
 

O sucesso duradouro exige o alicerce seguro do trabalho, 

da perseverança e da honestidade. Se o trabalho proporciona a 

produção, a perseverança a consolida, tornando concreto o fruto 

do labor. Por outro lado, para que o resultado alcançado se torne 

permanente pela aceitação dos destinatários, é imprescindível 

que resulte da ação honesta. 

Todo sucesso obtido por subterfúgios, simulações ou atos 

enganosos é fugaz e passageiro, erigindo obstáculos de grande 

monta ao recomeço da tarefa. 

O ato desonesto, que pode iludir por algum tempo, resulta 

por sepultar em seus escombros o próprio desonesto que o pratica. 

A ação honesta, por outro lado, labora em favor de quem a 

pratica, tornando-se fator de efluência e consolidação do sucesso. 

A ação desonesta poderá trazer ganhos imediatos, mas 

resultará em perdas mediatas capazes de anular todo o esforço 

inicial, sepultado nas cinzas do fracasso, quem assim procede. 

Agir com honestidade e perseverança é o melhor e mais 

curto caminho para o sucesso. 
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Conta-se que um construtor desonesto, prosperava de 

forma rápida e duvidosa, com os seus empreendimentos. O 

poderoso rei daquelas plagas contratou a construção de um 

presídio, que ficou pronto antes do prazo previsto, ostentando 

belo acabamento exterior. O rei, desconfiado, ordenou um 

exame detalhado da obra, recebendo o laudo conclusivo de que 

o edifício não se assentava sobre alicerces seguros e que o 

material empregado não tinha a qualidade adequada. Como 

pena, além de expropriar todos os bens do construtor, obtidos de 

forma desonesta, condenou-o a permanecer preso no próprio 

presídio que construíra. No primeiro temporal, ruiu o prédio, 

sepultando em seus escombros seu próprio construtor. 

Para vencer, é de bom alvitre arrimar-se em ação honesta e 

perseverante, pois ela consolida a reputação e a confiança que 

sempre levam ao sucesso. 
 

Mentalização: 

 Procedo de forma honesta e verdadeira, por isso caminho 

seguro do meu sucesso. Desejo para mim a saúde, a riqueza 

e a paz, que também desejo para os outros. 

 Quem age de forma desonesta, engana aos outros e destrói-

se a si mesmo. 

 A ação honesta é alicerce seguro para o sucesso. 

 A desonestidade é construção sem alicerce, que sempre 

desaba sobre o seu construtor. 

 A ação honesta consolida o respeito e a paz. 

 Quem deseja ser feliz, inicia sua caminhada procedendo com 

honestidade 
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A IRA 

 
 

“Não te apresses em irar-te, porque a ira se 

abriga no íntimo dos insensatos”. Eclesias-

tes – VII, 9. 

 

 

A ira, tal como o medo, se constitui em obstáculo de alta 

monta à concretização de um objetivo bem sucedido. 

Quem se perde na fogueira da ira, enreda-se em desequi-

líbrio, perde a noção do melhor caminho e da solução mais 

adequada a ser adotada. 

O homem raivoso nunca decide com acerto, pois no 

torvelinho do ódio não é possível uma escolha sábia. 

Todos já temos consciência de que impera no Universo a 

Lei dos Semelhantes, segundo a qual os iguais se atraem. Sendo 

essa lei uma determinante verdadeira, quem se entrega à ira, 

atrai para si os raivosos e aqueles que se comprazem no cenário 

de conflitos. 

As melhores e mais sábias decisões emanam de mentes 

tranqüilas, amorosas e reflexivas, de onde pode efluir o verda-

deiro sucesso. 

Para ser bem sucedido, o homem não pode prescindir da 

paz e, esta, jamais resulta dos conflitos e confrontos. 

Antes de qualquer decisão, procura acalmar-te e, nunca 
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escolhas um rumo a seguir, impelido pelo ódio ou pela exaltação 

do revide, pois se o fizeres, caminharás para a vala negra do 

fracasso. 

Se, porventura, fores vitimado por um momento de 

irreflexão odiosa, procura anulá-la pela saturação da mente com 

bons pensamentos, antes de tomares qualquer decisão. Todavia, 

se não puderes vencer, de pronto, as vibrações do ódio, arrima-te 

no tempo e, ele, fará esmaecer as cores negras da ira. 

Procura um clima de paz e confiança, antes de escolheres 

o rumo a seguir, para que alcances o sucesso. 

 

Mentalização: 

 Eu estou em paz e harmonia com todas as pessoas, seres, 

coisas, fatos e leis do Universo, por isso alcanço pleno 

sucesso em minhas tarefas. 

 A ira cega o bom senso. 

 Quem se deixa vencer pela ira, afasta-se das melhores 

soluções. 

 A paz é a timoneira do sucesso. 
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A SABEDORIA 

 
 

“A sabedoria protege como protege o 

dinheiro; mas o proveito da sabedoria é que 

ela dá vida ao seu possuidor”. Eclesiastes – 

VII, 12. 

 

 

A sabedoria é caracterizada pelo dom de perseguir e bem 

aplicar o conhecimento. Daí resulta que o sábio é aquele que age 

dentro dos parâmetros do conhecimento, com sensatez e 

equilíbrio. 

Não basta deter o conhecimento, é necessário que se o 

aplique com eficiência e bom senso, para que resulte proveitoso. 

O néscio é aquele que se julga senhor do conhecimento, e 

o sábio é o que está sempre à busca de maiores e melhores 

soluções. 

No teu trabalho, procura aperfeiçoar-te cada vez mais, pois 

quanto mais aprenderes, mais sabedoria demonstrarás. 

O teu espaço se alargará na proporção em que aplicares 

com sabedoria o conhecimento. 

O aprendizado repousa no esforço, na busca e na sabedoria 

da experiência. Entrega-te com denodo à tarefa que escolhestes e 

procura aperfeiçoá-la a cada dia, para que possas oferecer 

segurança e qualidade aos teus clientes ou fregueses. 
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Não te esqueças que ninguém é tão sábio que nada mais 

tenha a conhecer. Procura aprender com os erros e a soerguer-se 

a cada tropeço. Esse é o preço do Sucesso. 

Conta a sabedoria popular que um homem ilustrado seguia 

por uma estrada, até alcançar uma encruzilhada, onde se postava 

à margem, um velho mendigo. Olhou-o com desprezo e tomou o 

caminho que lhe parecia mais conveniente. Depois de muito 

andar, sem alcançar o seu destino, com a estrada a bifurcar-se 

novamente, encontrou um viandante que caminhava em sentido 

contrário. Cansado, já ao entardecer, animou-se a perguntar-lhe 

quanto distava do seu destino. 

— O lugar que procuras, já ficou para trás, tomaste o 

caminho errado. 

— Não havia nenhuma indicação na encruzilhada. 

— Lá costuma postar-se um mendigo, que bem conhece 

o caminho. 

— De fato eu vi um maltrapilho dormitando sobre um 

cepo. Mas, o que me poderia oferecer um velho andrajoso? 

— Se mais não pudesse, ao menos o auxílio do conselho. 

Nunca desprezes a experiência, mesmo que a encontres vestida 

pela simplicidade. 

Toma para ti a lição e procura valorizar o conhecimento 

acumulado pela experiência. 

 

Mentalização: 

 Eu recebo do Reservatório Infinito, a luz do conhecimento, 

para realizar com sabedoria a minha tarefa. Sei que 

alcançarei a saúde, a riqueza, o sucesso e a paz. 

 O sábio está sempre atento aos conselhos da experiência. 

 Quem ouve conselhos, sempre erra menos. 
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A PERVERSIDADE 

 
 

“Não sejas demasiadamente perverso nem 

sejas louco; porque morrerás fora do teu 

tempo”. Eclesiastes – VII, 17. 

 

 

O ódio é o maior obstáculo para a felicidade. A perver-

sidade é o ódio em ação contra os semelhantes, em qualquer de 

suas formas e gradações. 

Quem procede com perversidade destrói a possibilidade de 

viver em paz, porque o reflexo do mal age sobre quem o pratica. 

Não permita que em tua mente floresça pensamentos ou 

desejos que possam causar danos aos outros, pois se assim o 

fizeres, cedo ou tarde sentirás o reflexo do mal que alimentaste. 

Não te esqueça que aquele que semeia cardos, certamente 

colherá espinhos e, o que cultiva flores, além da beleza, será 

perfumado por elas. 

Procura agir com prudência e bom senso, de forma útil e 

agradável para os destinatários do teu trabalho, a fim de que 

possas atraí-los para colaborarem com o teu êxito. 

O sucesso de quem produz depende da aceitação de quem 

consome o produto e, ninguém permanece enganado por muito 

tempo. 

A perversidade, que se traduz pela ação predadora contra 
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os outros, tem levado ao fracasso os desonestos e perversos, pois 

é certo que a ninguém é dado dormir em paz sobre o mal que 

pratica. 

É da sabedoria do povo o conselho que afirma: não faças 

aos outros o que não desejas para ti. 

Proceda sempre de forma honesta e amistosa, desejando e 

fazendo para os outros o que almejas para ti. 

Não permita, nunca, que pensamentos odiosos tomem 

conta de tua mente e se transformem em atos. Contraponha a 

todo o pensamento perverso, um impulso amistoso, certo de que 

o semelhante atrai o que lhe é igual e que, o bem sempre 

prevalece contra o mal. 

Lembra-te da afirmação da oração dominical ensinada 

pelo Cristo, que diz: perdoa nossas dívidas, como perdoarmos 

aos nossos devedores. Paralelamente, tenha em mente o 

ensinamento básico de Buda: faça todo dia uma coisa boa e 

deixe de praticar uma ruim. Se assim o fizeres, certamente 

encontrarás a paz, que é a terra fértil onde pode florescer o 

sucesso verdadeiro e seguro. 

Jamais alguém se arrependeu pela prática do bem, mas são 

inumeráveis os que choram por haverem praticado o mal. 

 

Mentalização: 

 Eu procedo de forma amistosa e honesta, desejando 

prosperidade a todos. Creio no sucesso em tudo o que faço. 

 A perversidade é como lâmina sem punho, sempre fere quem 

a maneja. 

 O perverso não dorme em paz. 

 Quem labora para destruir o semelhante, sempre é ferido 

pelos estilhaços da destruição. 

 Quem deseja o sucesso e a paz, afasta-se da prática do mal. 
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O AÇODAMENTO 

 
 

“Convém que vos mantenhais calmos e nada 

façais precipitadamente”. Atos – XIX, 36. 

 
 

A pressa por si mesma já oferece a possibilidade quase 

inevitável dos equívocos. O açodamento pode ser considerado a 

ação apressada e irrefletida, que sempre deságua em erros e 

prejuízos e não resulta em ganhos positivos. 

Além da calma é necessária a decisão de agir de forma 

racional. Dizem que a pressa é inimiga da perfeição, a cujo 

conceito podemos acrescentar que o açodamento, além da 

imperfeição, leva ao desastre certo. 

O trabalho, para produzir frutos que levem ao sucesso, 

deve ser bem ordenado e paciente, pois nada se consolida sem 

perseverança e bom senso. 

Todas as grandes edificações são graduais, caminhando do 

alicerce para alcançar o topo. O conhecimento se consolida no 

esforço da paciência. 

Se desejas ser bem sucedido, trabalha com perseverança e 

diligência, certo de que tudo tem o seu tempo e lugar, sendo 

imprudente desejar antecipar resultados cavalgando a pressa. 

Aprenda a cultivar a calma no veio da perseverança, 

alicerçado na honestidade e, certamente atingirás os teus 

objetivos. 
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Não te esqueças que é melhor chegar, mesmo um pouco 

depois, do que perder-se pelo caminho no açodamento da pressa. 
 

Mentalização: 

 Eu procedo com a sabedoria da paciência e estou certo de 

que alcançarei meu objetivo. Desejo saúde, riqueza, sucesso 

e paz a todas as pessoas. 

 O açodamento dificulta a adoção do melhor caminho. 

 O apressado pode não chegar, o açodado jamais chegará ao 

seu destino. 

 A calma é a melhor conselheira. 
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A OPORTUNIDADE 

 
 

“Foste chamado sendo escravo? Não te 

preocupes com isso; mas se ainda podes 

tornar-te livre, aproveita a oportunidade”. I 

Coríntios – VII, 21. 

 

 

Saber aproveitar as oportunidades é fator seguro para o 

sucesso, entretanto, elas não devem ser manuseadas a qualquer 

custo, pois além da sabedoria no aproveitá-las, o sucesso 

verdadeiro não dispensa a honestidade e a perseverança. 

A oportunidade que for oferecida com o sacrifício da 

honra, não passa de mera armadilha da esperteza, que sempre 

leva ao fracasso. 

Nunca te deixes iludir pelas facilidades que mascaram as 

verdadeiras oportunidades, pois o sucesso não dispensa o suor 

do esforço, a renúncia ao ganho imediatista, e o zelo pela honra. 

A sorte pode ser traduzida pela sabedoria da escolha e pela 

presteza na execução da tarefa, pois sempre haverá oportuni-

dades renovadas para quem está atento no seu trabalho. 

Ao invés de confiar na sorte, deves direcioná-la para ti, 

pela diligência, operosidade e honradez, que consolidam a 

confiança em ti e nos destinatários dos teus produtos ou 

serviços. Aquele que confia apenas na sorte, provavelmente será 
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surpreendido por ela enquanto dorme. Diz a sabedoria do povo 

que a carruagem da sorte não espera pelos que dormem. 

As verdadeiras oportunidades existem para os que 

trabalham e se colocam dentro dos limites das leis que as regem, 

mas elas nunca aproveitam aos negligentes. 

Para encerrar o nosso conjunto de reflexões, vamos 

recordar os ensinamentos de um valioso apólogo. 

A vespa preguiçosa, admoestada pela mãe para que voasse 

para a flor que se oferecia na galhada, com o objetivo de 

aproveitar o néctar que dela efluía, resmungava: 

— O sol está quente, depois eu irei. 

— O sol agora escondeu-se nas nuvens, aproveita a 

oportunidade. 

— As nuvens anunciam chuvas, depois irei. 

De desculpa em desculpa, as abelhas concorrentes, dili-

gentes e oportunistas, levaram o mel das flores, que murcharam, 

despetalando-se ao vento. A vespa preguiçosa, não vendo a 

promessa da flor, resmungou: 

— Mãe, a flor murchou. 

— É filha, as flores sempre murcham para os negligentes 

que não têm a sabedoria e a operosidade para aproveitar as 

oportunidades. 

Seja, pois, diligente, honesto e perseverante, e as flores 

das oportunidades que levam ao sucesso não murcharão para ti. 
 

Mentalização:  

 Eu tenho a sabedoria divina da escolha, por isso alcançarei 

os meus objetivos. Desejo a prosperidade a todos, como a 

desejo para mim. 

 A oportunidade é uma dádiva, aproveitá-la é sabedoria. 

 Além do desejo é necessário a ação para alcançá-lo. 

 A oportunidade é a porta, o trabalho é a chave que a decerra 

para o sucesso. 
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CONSELHOS E REFLEXÕES 

 
 

“O que guarda a sua boca e a sua língua, 

guarda a sua alma das angústias”. Prover-

bios – XXI, 23. 

 
 

Tolo é aquele que supõe não existir nada mais a aprender e 

despreza os ensinamentos da experiência. Sábio é aquele que 

está sempre disposto a ouvir e a valorizar as ponderações 

singelas dos exemplos. Anota para ti, os conselhos e reflexões 

que seguem, para nortear a tua vida. 
 

01. Evita a dívida, pois ela, quase sempre é uma armadilha da 

usura para te aprisionar. Não te esqueças que a dívida pode 

levar de roldão, o teu patrimônio, tua honra e a tua paz. 

 Quem deve, perde o patrimônio, a liberdade, algumas vezes 

a honra e perturba o equilíbrio da família e dos amigos. 
 

02. Nunca avalizes ninguém. Se podes, ajuda logo, com o que te 

pertence, mas não assuma obrigações aleatórias, que se 

movimentam e crescem fora do teu controle e podem te 

assoberbar no momento mais inadequado de tua vida. 

 O aval é fera faminta que guardas em teu leito e que sempre 

te apanhará dormindo. Quem avaliza, corre o risco de 

perder os bens e a amizade do avalizado. 
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03. Nunca prestes fiança superior a uma pequena parcela de tuas 

forças, pois é quase certo que terás de honrá-la no futuro. 

 
04. Se podes prestar algum favor, faze-o logo, mas nunca 

prometas, para que não te transformes em escravo da 

promessa. 

 
05. O medo, além de ser uma demonstração de fraqueza, erege-

se como um bloqueio para impedir que alcances o que 

desejas. Confia em ti, luta para remover as dificuldades, 

certo de que nada poderá te acontecer além daquilo que é 

regido pelos desígnios divinos. Vença-o pela confiança em 

ti e os teus caminhos serão desbloqueados. 

 
06.  Nunca decidas em momento de inquietação, tocado pela ira. 

Não te esqueças que a ira é o combustível do ódio e que este 

nada constrói. 

 
07. Dosa a tua ambição dentro dos limites da racionalidade, 

para que ela não te leve ao precipício da desilusão e dos 

conflitos. 

 
08. Evita a fraqueza da cobiça, pois ela sorverá a maior parcela 

das tuas energias, trazendo em troca a frustração e o 

sofrimento. Procura alegrar-te, sinceramente, com o sucesso 

alheio. 

 
09. Afasta-te da inveja, pois ela deturpa o limite dos valores, 

conduzindo-te a erros e equívocos. Permita que todos 

tenham acesso a uma vida bem sucedida e feliz, para que 

possas atrair para ti os valores positivos da existência. 

 
10. Evita a piedade da esmola. Procura auxiliar com desprendi-

mento, principalmente oferecendo alento e oportunidade de 

libertação. 
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11. Nunca dê curso às notícias ou informações negativas, para 

que não te vejas preso nas teias da maledicência e 

responsável pelo sofrimento alheio. 
 

12. Fale sempre a verdade, para que não venhas a ser debitado 

pela mentira ou responsabilizado indevidamente por 

equívocos. 
 

13. Evita o vício, pois ele só terá como resposta, para ti, o 

sofrimento físico e moral. Não te esqueças que o teu vício 

pode destruir a ti, aos teus familiares e, até mesmo a 

sociedade. Se não tiveres força para vencê-lo busca o 

socorro da fé, da ciência e da solidariedade dos verdadeiros 

amigos. Mas luta para vencê-lo e ser feliz. 
 

14. Jamais sacrifique a tua honra para auferir lucros ou galgar 

posições, pois as vantagens serão passageiras e os danos 

difíceis de serem anulados. 
 

15. Procura o socorro do trabalho, pois ele além de ensinar e 

prover a subsistência, auxilia a vencer as procelas da vida. 

O trabalho, para alicerçar o sucesso, deve ter objetivo lícito 

e pautar-se pela honestidade. Só o trabalho honesto e 

perseverante leva ao sucesso. 
 

16. Faça da tarefa um prazer, para que o resultado seja farto e 

agradável. 
 

17. O momento de começar é agora e o lugar é aqui. Começa 

logo a tua tarefa, aproveitando a oportunidade do tempo. 
 

18. Para que vivas em paz é imprescindível que aprendas a 

respeitar limites. Os limites do teu corpo dependem do 

controle da gula, da boa dosagem dos prazeres e do respeito 

à tua resistência; o limite dos teus direitos é apontado pelos 

direitos alheios e pelo ordenamento legal; os limites da 

ação, no bom senso e na honradez. Se respeitares os teus 

limites, dos teus semelhantes e das leis naturais, certamente 

viverás sem conflitos e em paz. 
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19. Quem ludibria os outros, engana a si mesmo. 
 

20. Quem semeia, colhe multiplicado o que semeou. 
 

21. É melhor ter condições de ofertar do que ser compelido a 

pedir. 
 

22. Nunca desprezes os fatos e as coisas singelas, pois algumas 

vezes elas nos trazem as mais eloqüentes lições da vida. 
 

23. As dificuldades devem ser encaradas como lições para o 

nosso aprendizado. Supera logo aquelas que podes vencer 

de pronto. Quanto às outras que possam ser consideradas 

insuperáveis, pede auxílio à sabedoria do tempo e, creia, 

que elas serão vencidas. 
 

24. Não permita que o ódio seja o arquiteto da tua vida, para 

que não sejas sepultado pelo sofrimento. 
 

25. O amor é bálsamo e o perdão é lenitivo para todos os 

sofrimentos da alma. 
 

26. O otimismo descortina as treliças do sucesso. 
 

27. Quem é alegre e otimista transmite a mensagem da 

felicidade, sem pronunciar uma só palavra. 
 

28. Evita agir com pressa e açodamento para que não te afastes 

do bom senso. 
 

29. Quem só vê e comenta o que é mau e negativo, equipara-se 

ao jardineiro que só vê os espinhos da roseira. 
 

30. Nunca exijas de alguém esforço superior à sua capacidade, 

para que não sofras o peso da decepção. 
 

31. Ninguém alcança o topo de uma montanha sem o esforço da 

escalada. Se desejas o sucesso, não te omitas na luta para 

alcançá-lo. 
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32. Nem sempre o dinheiro é suficiente para remover as carên-

cias da vida. Ele é bom quando utilizado com sabedoria. 
 

33. O dinheiro desperta e alicia o interesse, mas não compra o 

amor e as verdadeiras amizades. 
 

34. Quem não sabe ouvir jamais saberá falar, pois o sábio cala 

para ouvir e aprender, enquanto o tolo se inquieta para 

fazer-se ouvir. 
 

35. Quem tem paciência termina por impor o que deseja. 
 

36. Quem espalha más notícias termina por ser responsabilizado 

por elas. 
 

37. A preguiça, além de levar à carência, pode aviltar o caráter. 
 

38. O ocioso labora para a germinação do mal. 
 

39. Quem entrega-se ao trabalho anula a acusação do maledi-

cente. 
 

40. O peso do supérfluo, algumas vezes, é mais doloroso que a 

angústia da carência. 
 

41. Quem verdadeiramente ama não precisa perdoar, pois não 

anota a ingratidão e nem agasalha amarguras em seu 

coração. 
 

42.  Só é feliz quem não agasalha tristezas e amarguras no 

íntimo da alma. 
 

43. O sucesso é fruto do esforço participativo, por isso ninguém 

alcança o sucesso de forma singular. 
 

44. O homem alegre alcança e se aproveita do sucesso. 
 

45. Quem sabe tolerar evita a fogueira dos conflitos. 
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46. Quem julga mensura o julgamento com os valores que 

guarda na própria alma. 

 

47. Usa os teus valores como sementes na seara do bem, para 

que possas receber de volta a colheita da paz. 

 

48. O exemplo guarda a mais vigorosa das lições e o mais 

eloqüente sermão. 

 

49. Algumas vezes o silêncio fala mais alto que a imposição das 

palavras. 

 

50. A palavra atrela quem fala, ao bem ou ao mal, de acordo 

com o seu intento. 

 

51. Quem deseja viver em paz labora para a paz dos seus 

semelhantes. 


