
O Atalho simples para a Riqueza

 por Harold Hobbes

        Este livro é uma publicação da Igreja da Ciência Divina e se fundamenta em ensinamentos 
sobre a prosperidade que pertencem às mais antigas tradições cristãs,  nunca antes trazidas a 
público, exceto pelo livros do Dr. Joseph Murphy.

 http://www.cienciadivina.com.br/

 “...sua  profunda  pobreza  superabundou  em  riquezas  da  sua  generosidade.”           
                                                                      2 Co 8.2

 “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por  
Cristo Jesus.”                          Fp 4.19

 

 Introdução:  

         Em uma das vezes em que estive nos Estados Unidos para fazer um curso, vi, em uma daquelas 
centenas de revistas que são distribuídas gratuitamente na América,  um anúncio  que chamou minha 
atenção.

         Esse anúncio divulgava uma igreja que afirmava não ter religião.

         Fiquei espantado e pensei – puxa, uma igreja sem religião, essa eu quero ver.

         Enviei o cupão que estava na revista e recebi uns folhetos.

         Li os folhetos que me pareceram interessantes pois discutiam a existência de Deus de uma maneira 
científica, no rastro dos debates sobre o Princípio Antrópico, tão na moda, naqueles dias mas, como já 
estava voltando para o Brasil, acabei esquecendo do assunto.

         Alguns anos depois, morando na cidade de Itu, fui contatado pela mesma igreja, agora com filial no 
Brasil, que necessitava de meus serviços de escritor e tradutor.

Para meu espanto e alegria, descobri que a igreja se estabelecera em Sorocaba, uma cidade 
vizinha, a menos de 20 km de onde morava.

Através das traduções e das adaptações de alguns textos à cor local, familiarizei-me mais com a 
igreja e acabei me filiando.

Algumas coisas me atraíram mais que as outras: o dízimo é todo dedicado às causas sociais, não 
tinha que comparecer a cultos,  podia estudar em minha casa através de apostilas que recebia pelos 
correios.

Muita coisa mudou em minha vida desde então, posso dizer que hoje sou uma pessoa melhor, 
que vejo a vida de uma maneira mais sensível e profunda, que adquiri novos propósitos e tenho realizado 
mais nos últimos tempos do que realizei durante toda a minha existência.

Admito que sempre tive um certo preconceito em relação a igrejas e religiões, principalmente 
porque  gosto  muito  de  ler,  conheço  a  história  de  algumas  das  principais  religiões  e  sei  dos  crimes 
cometidos por elas em toda a história da humanidade.
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Sempre me choquei com aquela igreja que facilitou a existência da escravidão ao declarar que os 
negros não tinham alma e apoiou o nazismo tendo inclusive facilitado a fuga dos culpados para a América 
Latina.

Quanto ao dízimo então, tinha verdadeira aversão, achava que era um absurdo um povo pobre 
como o nosso ser explorado dessa maneira tão vil, colaborando para que padres e pastores engordassem 
a custa da miséria de pessoas humildes.

Mesmo já pertencendo à Igreja da Ciência Divina, demorei a colaborar com meu primeiro dízimo e 
só o fiz porque estava passando por algumas dificuldades econômicas e o Pastor Hobbes me convenceu 
a por Deus a prova, contribuindo com o dízimo e vendo como minhas dificuldades desapareceriam.

Mais para testar o pastor, do que para testar o dízimo, resolvi fazer minha primeira doação quando 
ele me informou que os pastores da Igreja da Ciência Divina não se locupletavam com o dízimo, que tudo 
o que era arrecadado era destinado à divulgação da igreja e às obras sociais.

Fiquei  espantado,  quando  dias  depois  recebi  a  prestação  de  contas  acompanhada  de  notas 
fiscais que me permitam saber onde havia sido aplicado cada tostão que doei – pelo que sei nenhuma 
outra igreja se dá ao trabalho de prestar contas a seus fiéis e isso me agradou.

Mas o melhor ocorreu em minha vida pessoal, minha situação econômica mudou do dia para a 
noite.

Apareceram novas oportunidades,  meus ganhos aumentaram e pude fazer  frente  a todas as 
minhas dívidas, de maneira exemplar, um verdadeiro milagre, considerando-se as circunstâncias.

Não  sei  se  isso  acontece  com todos,  estou  apenas  dando  meu  depoimento  pessoal,  posso 
apenas dizer que, para mim funcionou e foi além de minhas expectativas.

 Minha  colaboração  para  este  livro  foi  muito  modesta;  apenas  traduzi  alguns  textos,  adaptei 
alguns conceitos ao jeito brasileiro de ser, não inseri nenhum princípio novo na obra original

Por isso mesmo, fiquei agradavelmente surpreso quando o autor, o Pastor Harold Hobbes, me 
convidou  para escrever o prefácio.

Como a obra é muito prática e fala por si mesma, preferi  ao invés de elogiá-la, contar como 
conheci a igreja e o bem que ela trouxe para minha vida.

Acreditei que um depoimento pessoal seria mais útil e o pastor gostou da idéia e me incentivou a 
deixar este prefácio como está.

Não perca mais tempo, vá em frente, aplique os princípios aqui ensinados e ponha a verdadeira 
riqueza em sua vida, mas vá com cuidado – este livro funciona mesmo!

 Por você e por Jesus.

 Marco Natali

         http://www.portaldaserenidade.com.br 

 Prefácio:

          Minha amiga Irene Canassira Komatu, sabendo que gosto de ler, me enviou do Japão, uma rara 
antiguidade, verdadeira relíquia, de valor inestimável.

Um livro  muito  antigo,  cujas  letras  foram desenhadas  uma a  uma sobre  pedaços  de papiro, 
delicadamente ornamentados com iluminuras e frisos dourados, enfeixados uns aos outros com tênues 
cordões de couro, tão finos quanto a crina dos cavalos.

http://www.portaldaserenidade.com.br/


         O livro estava encadernado em elegante couro marroquino de bela aparência e viera dentro de uma 
caixa feita de delgada madeira de sândalo que exalava um suave perfume.

         Essa caixa tinha uma fechadura em latão brilhante muito requintada e de bela aparência, denotando 
que seu possuidor que provavelmente viveu há muito tempo era alguém abastado.

         O nome do livro, escrito em letras douradas na capa e na lombada era muito sugestivo: O ATALHO 
SIMPLES PARA A RIQUEZA.   

         Assim que o li e comecei a por em pratica o que nele aprendi, mudei minha vida financeira para 
melhor da mesma forma que Jesus transformou a água em vinho!

         Bastou-me aplicar os princípios ali ensinados, em cada uma de minhas atividades, para ver a 
riqueza brotar com facilidade, multiplicando meus recursos de maneira surpreendente.

Tanto melhorou minha situação econômica que me tornei compassivo e passei a tirar os olhos de 
mim mesmo, olhando a meu redor e ajudando as pessoas da melhor forma que me ocorresse.

         Aliás, foi nesse espírito de compassividade, de solidariedade e de caridade genuína que decidi, me 
dar ao luxo de contratar um escrito fantasma, um Ghost Writer, para transformar aquelas instruções 
escritas em linguagem arcaica, nesta pequena obra que você tem em suas mãos.

         Assim, através deste livrinho, estou compartilhando com você os conhecimentos que me fizeram rico 
e posso lhe afirmar que, assim como eu, quando você puser em prática os ensinamentos deste livro, se 
tornará rico e continuará a progredir financeiramente, sem parar, como vem acontecendo comigo, desde 
então, até esta data.

         Como verá os resultados virão até você quase que instantaneamente, no momento mesmo em que 
puser em prática estes princípios.

         Como estou, de uma vez por todas, com a graça de Deus, libertado de meus antigos problemas 
financeiros, resolvi custear eu mesmo esta adaptação do antigo texto, doando-o à Igreja da Ciência Divina 
que tanto tem feito por mim, para que o distribua gratuitamente, na forma de apostilas, a todos aqueles 
que a ela se filiam em busca do bem.

         Minha única recomendação inicial é que o leia com  a mente aberta e se dedique de forma a criar 
um hábito, a aplicar os conhecimentos aqui ensinados.

         O nome faz jus às possibilidades que oferece, é mesmo um atalho simples.

         Atalho porque é o caminho mais rápido que conheço para se chegar à riqueza e, simples porque é 
muito fácil de aprender e mais fácil ainda de ser posto em prática.

         Devo confessar que, apesar de minha mente aberta, tive que lê-lo algumas vezes antes que 
“pegasse” o sentido completo de sua mensagem.

         Mas valeu cada minuto, cada esforço, cada resultado alcançado e fará o mesmo por você!

         Foi começar a por em pratica o que aprendi e as coisas começarem a mudar para melhor.

         É surpreendente como mudanças de atitude, que podem ser feitas sem grandes esforços e 
certamente sem investir nenhum capital, podem enriquecer um homem!

         Como sempre tão bem afirmava o Dr. Joseph Murphy, um dos líderes da Igreja da Ciência Divina, 
quando colocamos nosso subconsciente em verdadeira sintonia com a riqueza, ela flui para nossas mãos, 
com tal sincronicidade que nos coloca no momento certo, no lugar certo, para conhecer a pessoa certa 
que conduza a nossa vida à oportunidade certa para que obtenhamos maiores riquezas do que 
conseguiríamos carregar com todas as nossas forças!



         Então, e só então, o universo parece conspirar a nosso favor, criando coincidências significativas, 
que fazem com que tudo comece a se encaixar, fazendo tudo mudar e o dinheiro fluir para suas mãos de 
maneira inesperada e de fontes que você jamais imaginou que fossem capazes de gerar tais riquezas.

         Com os ensinamentos deste livrinho e a sabedoria que se aprende através da Igreja da Ciência 
Divina, fica fácil para você colocar seu inconsciente na direção certa para acompanhar o fluir das 
riquezas.

         Quando fiz isso, vi meus ganhos, duplicarem, depois dobrarem outra vez e então quadruplicarem e 
continuarem a crescer sem jamais parar.

         Na ocasião eu morava em São Paulo, em um apartamento que, apesar de confortável, estava longe 
de atender minhas expectativas, em pouco tempo eu havia mudado para uma casa maravilhosa em um 
condomínio fechado, longe da cidade, onde passei a desfrutar de um pomar com árvores frutíferas, uma 
piscina com 40 mil litros de água cristalina e um jardim onde flores brotavam o ano inteiro e onde os 
cedrinhos perfumavam o ar.

         Tudo isso e muito mais está a seu alcance.

         As oportunidades começaram a bater à minha porta muito mais rápido do que conseguia atendê-las 
todas.

         Assim também você verá acontecer em sua vida e, muito mais rápido do que pensa!

         Como eu já havia vislumbrado nos ensinamentos da Igreja da Ciência Divina, este livrinho veio 
confirmar que existem leis perfeitas a nosso redor e que quando as compreendemos e as aplicamos em 
nossas vidas, permitindo-nos fluir com elas ao invés de lutar contra elas, verificamos maravilhados, que a 
riqueza vem até nos em medida cheia e transbordante.

         É impossível reproduzirmos as causas da riqueza sem que reproduzamos também os resultados.

         Reflita!  Quando você semeia as causas da riqueza, certamente colherá os resultados!

         Da mesma forma que o agricultor não gasta seu tempo a questionar como que as plantas 
conseguem brotar das sementes, preferindo semeá-las e colher seus resultados, assim também aprendi 
que não tenho que questionar estes princípios, basta que os aplique e colha os resultados.

         É fácil assim, aceite o que lhe vai ser ensinado, comece a aplicar e a colher.

         É possível que existam alguns conceitos que lhe sejam difíceis de crer, não se preocupe, aja como 
se acreditasse neles e os resultados acabarão por convencê-lo.

         Não estou dizendo que você tem que jogar fora tudo em que acredita, estou dizendo para por de 
lado, provisoriamente seus antigos conceitos sobre a riqueza e aplicar tudo que aprender aqui.

         Quando os resultados começarem a aparecer - e eles chegam rápido – você colherá os frutos que 
está buscando.

Como bem nos ensina a Igreja da Ciência Divina, através dos escritos do Dr. Joseph Murphy, tudo 
que há neste livrinho está de acordo com a regra de ouro de Jesus – amar ao próximo como a si mesmo.

Como você verá em seu caminho para a riqueza, não é possível enriquecer sem que as pessoas 
próximas a você consigam um quinhão mais farto da riqueza, também.

Assim, aqueles que se aproximarem de você também irão colher parte da abundância que surgirá 
em sua vida de maneira farta e transbordante.



Não se contente em ler este livro, vá ao site de nossa igreja http://www.cienciadivina.com.br e se 
dê a oportunidade de iniciar uma vida nova e plena de riqueza em todos os sentidos.

Compre cópias deste livrinho e presenteie seus amigos e as pessoas que você ama.

Se não quiser se dar ao trabalho, envie o link da igreja (no segundo parágrafo acima), para seus 
amigos – o bem que fará recairá sobre você.

Lá no site da igreja há um link que permite a quem quer que seja, obter uma cópia grátis deste 
livrinho.

Lembre-se do que dizia o Dr. Joseph Murphy: ”Você pode introduzir em sua vida mais poder,  
mais riqueza, mais saúde, mais felicidade e mais alegria, descobrindo como entrar em contato e 
libertar o poder oculto de seu subconsciente.”

Albert Einstein costumava dizer que “Insanidade é continuar a fazer as coisas da mesma forma e 
esperar um resultado diferente”, note que você não tem que mudar o que está fazendo, para conseguir 
ficar rico, basta seguir o conselho de Einstein e fazer a mesma coisa de forma diferente.

Para mudar os resultados que você obtém, terá que mudar o que você faz (a forma como faz) e 
para começar a fazer isso, observe onde todas as ações começam.

Erga sua mão e coce sua cabeça.  Faça isso agora!

Notou que antes que o gesto acontecesse no mundo externo, teve que aceitar faze-lo em seu 
pensamento?

Sua mudança começou quando você começou a mudar sua maneira de pensar!

Para mudar os resultados que você vem obtendo, você precisa mudar a sua mente, comece 
agora!

 Com carinho 

 Harold Hobbes

Igreja da Ciência Divina
Caixa Postal 1725
18013-972 – Sorocaba – SP
http://www.cienciadivina.com.br 

 

 Deus quer que 

você seja rico(a)!

          Dentro da filosofia existem dois campos, o Dogma e a Praxis.

         Dogma é todo ensinamento ou verdade; em geral expresso na forma de uma frase filosófica.

         Praxis é toda ação ou aplicação gerada pela verdade.

         Ou seja, enquanto o Dogma é a teoria, a Práxis é a aplicação prática.

         Os ensinamentos deste livro são práticos e não dogmáticos.

http://www.cienciadivina.com.br/
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         Ou seja, não há teorias para se aprender aqui, este livro só contém coisas práticas e, como tal 
devem ser praticadas para que se obtenha resultados.

         Não há nada teórico a ser aprendido aqui.

         Este livro é uma espécie de manual que conduz à riqueza e é destinado aos homens e mulheres 
que  desejam  primeiro  ficar  ricos  e  somente  depois  de  ficarem  ricos  destinar  algum tempo  a  tentar 
entender a sabedoria que os tornou ricos.

         Se o que você procura são os resultados práticos, este é o livro certo para você, se o que deseja 
são teorias econômicas, procure outros livros, leia Adams, leia Kiyosaki, leia Suze Orman, leia Stanley & 
Danko, leia Napoleon Hill.

         Este livro foi escrito para pessoas de ação, que não estão interessadas nas teorias que geraram 
estes conhecimentos.

Qualquer  pessoa,  seja  homem  ou  mulher,  que  puser  estes  ensinamentos  em  prática,  ficará 
rico(a).

Não tenho nenhuma dúvida sobre isso, porque sei que  os  ensinamentos aqui contidos são tão 
sólidos como 2 + 2 = 4; são tão científicos como qualquer ciência exata.

Ou seja: seguindo estes ensinamentos você ficará rico, nada poderá impedir isso!

Tudo que está sendo ensinado aqui, já foi testado inúmeras vezes, não há o que duvidar, não há o 
que explicar.

A você basta saber que funciona!

É da vontade de Deus que você seja rico.

Deus não cria ninguém pobre, visto que dá a todos a mesma quantidade de horas em seu dia.

Independente de sua raça, da cor de sua pele, de seus estudos, de sua idade e de sua condição 
social, seu dia tem o mesmo número de horas que o dia de qualquer outra pessoa sobre a terra.

Dependendo do que fará com a quantidade de horas que tem em seu dia,  você será rico ou 
pobre.

Deus foi eqüânime com todos, pois deu a todos a mesma quantidade de horas por dia.

Observe que, para viver uma vida plena, você necessita ser rico.

Você não consegue viver uma vida intensa, completa e realizada, a menos que você seja rico.

Se você já leu ou ouviu falar algum elogio à pobreza, saiba que quem o fez estava interessado em 
manipular você, em controlar você, em subjugar você ao poder econômico que tem castrado tanta gente, 
ao longo de toda a história humana, desde tempos imemoriais.

Deus nos quer ricos, fomos todos criados para sermos ricos, se não somos ricos é por nossa 
própria deficiência pessoal que não nos permitiu compreender o que Deus espera de nós e a que fomos 
destinados por Deus.

Ninguém consegue exprimir totalmente seus talentos, a não ser que tenha muito dinheiro para 
isso.



Para desenvolver seus talentos, para polir seus conhecimentos, para aprender coisas que possam 
lhe  permitir  demonstrar  seus  talentos  da  melhor  forma  possível,  você precisa  de  dinheiro,  de  muito 
dinheiro.

Para que consiga desenvolver suas emoções, seu espírito, sua devoção a Deus, é preciso que 
você tenha coisas e para tê-las é preciso que tenha dinheiro, muito dinheiro.

Você não conseguirá comer bem, se vestir bem, apreciar a boa música, ter móveis confortáveis e 
uma casa segura, se não tiver dinheiro.

A sociedade humana é organizada de tal forma que, para conviver com as pessoas; para morar 
adequadamente;  para  se  locomover;  para  exercer  sua  profissão;  para  desfrutar  de  férias  e  diversão 
adequada; para proteger a si e aos membros de sua família; para ter atendimento médico adequado; para 
desfrutar de saúde; para poder viajar com conforto; você precisa ter dinheiro.

Observe a semente que é lançada ao solo, para que possa se desenvolver adequadamente ela 
necessita do solo adequado.

Toda a natureza proclama o desenvolvimento de todas as formas de vida.

A natureza tende ao progresso e ao desenvolvimento.

Tudo que existe tem direito a alcançar seu desenvolvimento pleno, segundo as leis da natureza.

         Você também é parte da natureza e, como tal, tem todo o direito a se desenvolver plenamente e não 
é possível que se desenvolva plenamente a menos que tenha dinheiro, muito dinheiro.

         Cada um de nós tem o direito inalienável de ter acesso e possuir tudo que lhe seja necessário para 
que consiga se desenvolver plenamente, fisicamente, mentalmente, materialmente e espiritualmente.

         Ou seja, você tem o direito de ser rico(a)!

         Note  bem que eu  não  estou  falando  de  maneira  proverbial,  aquela  história  de  que  ser  rico  é 
contentar-se com o que se tem - NADA DISSO!

         Ser rico não é aprender a contentar-se com pouco.

         Você já ouviu falar que a honestidade é a riqueza do pobre.

         Isso tudo é bobagem.

         Quem ensina essas coisas está interessado em dominar você, em subjugar você em lhe impor 
condições econômicas aviltantes!

         NÃO ACEITE ISSO!

         Você é filho(a) de Deus e merece ter tudo do bom e do melhor!

         Você não pode se satisfazer com pouco se sente dentro de si que é capaz de usar,  usufruir  e 
degustar mais do que possui.

         A natureza está aqui para nos proporcionar o desenvolvimento pleno, o progresso e o avanço, pois 
somos todos filhos de Deus.

         A Bíblia nos diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus não é pobre, pois é o 
Senhor de todo o Universo!

         Sendo nosso Pai e nosso Criador, Ele nos quer ricos!



         Ele  não nos  criou para  que  fossemos criaturas  mesquinhas  que se contentassem com pouco, 
vivendo em um universo maravilhoso, infindável e pleno de riquezas!

         Contentar-se com menos é pecado!

         Temos direito a conseguir ter tanta riqueza quanto seja necessária para que possamos expressar 
nossa condição de filhos de Deus Todo Poderoso!

         Pessoas que não têm muito dinheiro, não conseguem ter tudo que querem.

         Para que você tenha tudo que a vida é capaz de lhe dar, você tem que se tornar rico - você tem 
esse direito!

         Mesmo que você seja uma pessoa mediana, e não tenha cultivado em si gostos muito requintados, 
necessitará muito dinheiro para conseguir ter pelo menos condições satisfatórias de vida.

         É justo que você se transforme na pessoa que deseja ser.

         É inerente na natureza humana o desejo de realização e a relização só se torna possível se você 
tiver dinheiro, muito dinheiro!

         Você tem direito de ser, ou se tornar, quem você deseja ser.

         E não é possível se tornar o que deseja ser, sem adquirir coisas e as coisas custam dinheiro - 
portanto você precisa de dinheiro para se tornar o que deseja ser como pessoa.

         Você não consegue crescer na vida; não consegue estudar; não consegue aprender uma profissão 
rendosa; não consegue ser útil ao seu próximo; a menos que você consiga comprar coisas e as coisas 
custam dinheiro.

         Você só consegue ter coisas se tiver dinheiro e você só terá dinheiro suficiente para ter e usar as 
coisas que necessita quando se tornar rico.

         Assim sendo, tornar-se rico(a) é a primeira condição para viver uma vida plena e realizada.

         Você foi criado(a) e educado(a) para se contentar com o que tem e para acreditar que buscar a 
riqueza e ser ambicioso(a) é pecaminoso.

         Enganaram você.

         Não há nada de errado em ser rico(a).

         Querer ser rico é desejar uma vida rica, uma vida mais abundante e farta.

         Qualquer um que não queira viver de forma abundante (como nosso Pai do Céu deseja para nós) é 
uma pessoa anormal.

         Qualquer um que não queira ter dinheiro suficiente para comprar tudo que quer, é uma pessoa 
anormal.

         Você tem direito a ter coisas que atendam seus desejos físicos, emocionais, mentais e espirituais.

            Somente atendendo a esse direito, você desfrutará de uma vida plena e realizada.

         A sabedoria consiste em viver plenamente sua vida física, emocional, mental e espiritual.



         Se você só tem meios para garantir sua vida física, sem que tenha recursos para poder se dedicar a 
saciar suas emoções, sua mente e o seu espírito, você é pouco mais que um animal, ou um escravo.

         Por mais que lhe digam o contrário, ninguém consegue se realizar plenamente a menos que coma 
boa  comida,  vista-se  de  maneira  confortável,  desfrute  de  um  trabalho  gratificante,  tenha  uma  casa 
saudável para morar, possa distrair sua mente com prazeres salutares, cultive emoções benfazejas, possa 
proporcionar coisas boas às pessoas que ama, disponha de riqueza abundante que lhe permita praticar a 
caridade e ajudar a seu próximo, tenha condições de doar o seu dízimo à obra de Deus e dedicar-se a 
seu desenvolvimento espiritual.

         Ninguém se considera realmente feliz a menos que atenda suas necessidades físicas, emocionais, 
mentais e espirituais.

         E tudo isso só é possível quando se tem dinheiro.

         Não se é feliz quando há desejos insatisfeitos.

         Considere o desejo como possibilidades ou funções buscando expressão.

         Você não conseguirá ter um desenvolvimento mental pleno se não tiver meios para ler bons livros, 
se não puder fazer viagens que ampliem sua percepção, se não puder conviver com a boa música e com 
pessoas que lhe transmitam arte e cultura.

         Não é possível adquirir cultura se não puder cercar-se de objetos de arte, de boa música, de boa 
convivência.

         Para ter alegria em seu coração, você precisa de amor, e como conquistar o amor, desfrutar do 
amor ou proporcionar o amor se você não tiver meios?

         O maior nível de felicidade ao alcance do ser humano consiste justamente em proporcionar amor a 
seu próximo, a seus familiares, a seus entes queridos e como você poderá proporcionar amor a alguém, 
se não tiver o suficiente para isso?

         Aquele que não tem o suficiente não consegue preencher o necessário para se tornar um marido, ou 
esposa, um pai ou uma mãe.

         Sequer conseguirá dar sua contribuição como cidadão ou como ser humano.

         É no uso de bens materiais que conseguimos proporcionar uma vida digna para o nosso corpo, para 
nossas emoções, para a nossa mente, para o nosso espírito.

         É de grande importância que você se torne rico(a).           É perfeitamente aceitável que você tenha 
vontade de se tornar rico(a), isso não é egoísmo, considerando que, apenas depois que se tornar rico(a), 
você terá condições de ajudar o seu próximo, de proporcionar o essencial às pessoas que ama.

         Assim sendo, é absolutamente correto dedicar sua atenção a este assunto tão importante já que é 
um dos estudos mais necessários para que tenha uma vida realizada e útil para si e para os seus.  Falhar 
nisso é falhar consigo mesmo(a) e com Deus.

 Um método infalível

          Há um método infalível para ficar rico(a) e você o aprenderá aqui de maneira simples e eficaz.

         É  um  método  tão  seguro  e  tão  eficaz,  quanto  quaisquer  das  ciências  exatas,  como  álgebra, 
matemática, química ou física.

         E esse método está ao alcance de qualquer um, pode ser aprendido por qualquer um e trará a 
riqueza certa para qualquer pessoa que o aplique diligentemente.



         Da mesma forma que a  natureza  é  regida  por  leis  justas  criadas  por  Deus (como a força  da 
gravidade, a eletricidade, etc...) assim também a riqueza também obedece leis exatas, criadas por Deus.

         Quando essas leis são aprendidas e aplicadas, conduzem à riqueza com a mesma infalibilidade com 
que o dia segue a noite.

         Ser rico ou ser pobre é a conseqüência de se fazerem as coisas de uma certa maneira ou deixar de 
fazê-las dessa forma.

         Quando alguém faz as coisas da maneira certa, fica rico, esteja fazendo isso de maneira consciente 
ou não.

         Da mesma forma quando alguém não faz as coisas dessa maneira, fica pobre, não interessa quanto 
se esforce e quanto trabalho faça.

         É uma lei  natural  que causas produzam efeitos, assim sendo, se você fizer as coisas da 
maneira certa, infalivelmente alcançará a riqueza.

         Para  que  compreenda  bem  esse  assunto,  considere  os  quatro  mitos  sobre  a  riqueza  que 
estudaremos nas próximas páginas.

 O PRIMEIRO GRANDE MITO DA RIQUEZA O LUGAR EM QUE SE VIVE

                 Há muita gente que crê que se vivesse em um lugar diferente daquele em que vive, teria 
chance de alcançar maior riqueza.

         Isso é apenas um mito, nada tendo a ver com a riqueza.

         O diferencial  da riqueza são suas crenças,  seus paradigmas e não as circunstâncias  externas 
adversas ou propícias.

         Um dos provérbios americanos que mais aprecio diz: Where there is a will, there is a way. (Onde 
há uma vontade, há um caminho.) 

         Se o lugar em que você vive (sua rua, seu bairro, sua cidade, seu Estado) parece não oferecer as 
condições que você julga necessitar para alcançar a prosperidade, crie-as você mesmo(a). Se assim não 
fosse, como você explica o imenso sucesso de uma pequena companhia de taxi aéreo que veio a se 
transformar na maior empresa aérea da América Latina?

         A TAM (Taxi Aéreo de Marília), iniciou graças aos admiráveis esforços do Comandante Rolim, em 
uma pequena cidade do interior paulista.

         Mora  em  Campos  do  Jordão, o Sr. Oya, um senhor japonês, que havia ido para aquela cidade, 
para curar-se da tuberculose.

         Esse mal estava tão adiantado dentro do seu peito que teve que retirar um dos pulmões e mesmo o 
que sobrou teve que ser operado.

         Apesar de uma saúde assim combalida, o Sr. Oya, se tornou um comerciante respeitado naquela 
cidade.

         Se um dia você estiver por lá, ao passar na primeira vila - Abernéssia - no quarteirão onde há a 
estação do bonde, olhe à frente da estação e verá a Papelaria Oya, um, de muitos empreendimentos do 
Sr. Oya que prosperou naquela cidade e conseguiu tudo isso sem ter um dos pulmões! 

         Campos  do  Jordão  é  uma  pequena  cidade,  localizada  em  uma  montanha  que  muitas  vezes 
interrompe o acesso rodoviário; prosperar lá é, sem dúvida, mais difícil que em muitos lugares, mas o Sr. 
Oya conseguiu!



         Se você olhar ao seu redor, por menor que seja o lugar onde vive, encontrará exemplos de pessoas 
bem sucedidas que encontraram a riqueza apesar  das condições adversas e apesar  de viverem em 
cidades muito pequenas.

         Se você acha que o seu problema é o oposto, que vive em uma cidade grande demais e que, por 
isso, não consegue alcançar a riqueza, considere o seguinte:

         Na cidade de São Paulo vivem 30% do povo brasileiro.

         Essa cidade tem uma população maior do que alguns países. 

         Sabendo-se que o publico consumidor que faz com que os negócios tenham chance de dar certo, é 
fácil supor que se alguém mora em São Paulo e não consegue dar certo, não vai conseguir em nenhum 
lugar do mundo!       No entanto tem muita gente que não  consegue  sucesso  em São Paulo, porque não 
aprendeu a fazer as coisas do modo certo.

 O SEGUNDO GRANDE MITO DA RIQUEZA 

A IDADE QUE SE TEM

          Um dos mitos mais comuns, que impede o sucesso financeiro de muitos, é o mito da idade.

         Há pessoas que, quando chegam à meia idade (Você sabia que a terceira idade começa aos 45 
anos?), acham que já não vale a pena lutar, esmorecem e se condenam à mesmice.

         Mas, por tudo que sei, a idade não é desculpa, nem referência para encerrar os esforços em se 
alcançar a riqueza.

         Conheci uma senhora possuidora de uma energia incrível, quando ela estava com mais de 80 anos, 
lançou mais de 4 livros.       Essa senhora que se chama Maria José Uchoa Alves Lima, apesar de mais 
de 80 anos, está aprendendo computação, faz aulas de natação três vezes por semana e até contratou 
um motorista para conduzi-la para suas muitas atividades.        Você se lembra da Cora Coralina?

         Poetisa  brilhante,  viveu  a  vida  inteira  fazendo  compotas  e  outros  doces  caseiros,  de  que  se 
sustentava, enquanto escrevia versos maravilhosos que só foram publicados em idade bem avançada.

         Nos Estados Unidos uma senhora com 96 anos, foi à ACM (Associação Cristã de Moços) e pediu 
que lhe cedessem uma classe, das muitas lá disponíveis, para que ministrasse uma palestra.  

         Tal foi sua insistência que acabaram cedendo uma sala, na expectativa de se livrarem dela.

         Sua palestra teve tal sucesso que acabou se tornando habitual e mais tarde se transformou em um 
curso de grande repercussão.

         Vovó Moses, como era chamada, viveu até os 104 anos e durante esses últimos anos, alcançou 
uma riqueza nunca antes alcançada nos primeiros 96 anos de vida.

         Você certamente já comeu algum lanche em uma lanchonete do grupo MacDonald´s.

         Mas  talvez  não  saiba  que  o  sucesso  dessa  rede  de  lanchonetes  não  se  deveu  ao  clã  dos 
MacDonald´se e sim, graças aos esforços de Ray Kroc.

         Quando Ray Kroc uniu-se aos MacDonald ele já estava com 54 anos de idade mas foi a participação 
dele que transformou uma simples lanchonete de uma pequena cidade do interior,  na maior rede de 
lanchonetes do mundo!

         Nunca é tarde para recomeçar, não use o mito da idade, para fechar as portas do sucesso para si.



 

O TERCEIRO GRANDE MITO DA RIQUEZA

OS RECURSOS FINANCEIROS

 

         Um dos mais antigos e dos maiores mitos da riqueza refere-se aos recursos financeiros que se 
possui.

         A maioria das pessoas que fracassam ou que se recusam a lutar acreditam que para se iniciar um 
negócio lucrativo, há necessidade de um grande capital inicial.

         Isso é bobagem.

         Milhares de pessoas bem sucedidas em quase todas as áreas e profissões, provaram isso milhares 
de vezes.

         A ausência  de  recursos  financeiros  não  passa  de  uma desculpa  de  pessoas  fracassadas  que 
procuram essa ou qualquer outra desculpa para serem mal sucedidas.

         O ramo de negócios que mais cresce e que faz parte das perspectivas econômicas mais abalizadas 
para este milênio é o ramo de prestação de serviços.

         As características desse ramo de negócios oferecem os menores riscos do mercado e exigem o 
menor  capital  inicial  possível e,  muitas  vezes,  apenas usando pequenos recursos,  você já consegue 
iniciar-se nesse setor, sem maiores dificuldades.

         Veja os cantores Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Xororó – apanhadores de tomate, bóias frias, 
suas atividades profissionais se encontram entre as mais miseráveis dentre as exercidas no Brasil.

         E o dono das Indústrias Zebu, também conhecido como o rei da botina?

         Era entregador de legumes de porta em porta, depois se tornou bóia fria e por último milionário.

         Você pode ler a história dele, no livro DE BÓIA FRIA A MILIONÁRIO INTERNACIONAL.

         Aristóteles Onassis conta em sua autobiografia que quando trabalhou de garçom em Buenos Aires, 
precisou de quatro meses de salário para comprar um terno;  poucos anos depois,  tornou-se um dos 
maiores milionários de sua época.

         Se você é daqueles que acham que essas coisas só aconteciam antigamente e que não há mais 
desse tipo de oportunidade, procure conhecer a história de Bill  Gates, o maior milionário dos tempos 
modernos.

         Será que ter um grande capital inicial ajuda?

         Provavelmente acontece justamente o contrário, quem possui muito dinheiro inicial, deposita nesse 
capital  inicial  tanta confiança que muitas  vezes acaba por  dissipá-lo,  afundando em dívidas de difícil 
recuperação.           Ao passo que quem não tem muitos recursos se dedica proporcionalmente mais; se 
esforça mais; procura agilizar sua Alfabetização Financeira e “ se vira”  com muito mais motivação.

         Silvio Santos começou praticamente sem nenhum capital inicial, o mesmo aconteceu com a maioria 
dos milionários de primeira geração.



         Quando você vence os GRANDES MITOS DA RIQUEZA passa a descortinar novos horizonte e as 
muitas idéias que andam por aí e que podem ajudá-lo(a) a alcançar a riqueza, começam a aparecer por 
todos os lados.

         Por outro lado, se você se deixa levar pelos GRANDES MITOS a fortuna se aparta e as dificuldades 
surgem aos borbotões, sufocando qualquer pequena iniciativa que você pudesse ter em direção à riqueza.

 O QUARTO GRANDE MITO DA RIQUEZA

O CONHECIMENTO

          Quando me refiro a CONHECIMENTO, estou me referindo ao conhecimento escolar típico.

         Procure  observar  que  muitas  pessoas  extremamente  bem sucedidas  no  plano  financeiro,  não 
possuem muita educação formal.

         Aliás, o contrário também é verdadeiro, muitas pessoas que possuem diplomas, certificados e muita 
educação formal, são grandes fracassados que, apesar de se esforçarem, não conseguem alcançar os 
resultados financeiros pretendidos.

Conhecimento não trás dinheiro, não trás sucesso financeiro e não trás prosperidade.

O dono da padaria ali da esquina provavelmente ganha mais que todos nós e provavelmente não 
tem nem o primeiro grau.

O dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, não tem nem o primeiro grau.

O dono da Editora Lisa - Livros Irradiantes que tem sede própria num prédio imenso de 5 andares, 
não tem nem o primeiro grau.

Existem muitos políticos em Brasília que ganham salários milionários e não têm nem o primeiro 
grau.

         Como você pode ver, por pior que seja o Paradigma que esteja dentro de você, não há motivo para 
que não tenha sucesso ou prosperidade.

         Sempre existem recursos para se ganhar mais e para se sair de aperturas financeiras:

         Como você pode ver, a maioria das pessoas, quando o dinheiro começa a apertar, começa a se 
esforçar mais, a trabalhar mais a exigir mais de si mesma - isso não está errado, mas eu pergunto: Será 
que isso funciona?  

         Se funcionasse você não estaria lendo este livro, você concorda? Bastaria se esforçar mais e tiraria 
o  pé  do  buraco  não  é  mesmo?  
         No  entanto,  todos  nós  já  nos  esforçamos  centenas  de  vezes  e  parece  que  quanto  mais  nos 
esforçamos mais fundo fica o buraco.

FICAR RICO ESTÁ AO ALCANCE DE TODOS

   Observe seus vizinhos – há ali, com certeza, pessoas mais ricas do que você e, também com certeza, 
essas  pessoas  mais  ricas  que  você,  não  moram  ou  trabalham em cidades  diferentes  da  que  você 
trabalha; não têm uma grande diferença de idade com você; não tinham, quando começaram, recursos 
financeiros  muito  diferentes  dos  que você possuía  e;  na  maior  parte  das vezes,  possuem a mesma 
escolaridade que você (pode ser que até tenham cursado a mesma escola que você).

         Tirando isso, a grande diferença é que eles têm dinheiro e você não tem.



         Mas não se preocupe, eles não têm a sorte que você tem de estar na Igreja certa e, como sabe, na 
Igreja da Ciência Divina, não existem pobres.

         E por que em nossa Igreja não existem pobres?

         Porque ensinamos a nossos fiéis o que têm que fazer para se tornarem ricos! A riqueza é dom de 
Deus!

         Você recebeu este livro, não recebeu?  Então.

         Observe as cidades de sua região.  Você não encontrará uma cidade onde existam apenas pessoas 
pobres, mas também não encontrará alguma cidade onde todos os habitantes sejam ricos.

         Observe o nosso País.  Há regiões mais ricas e regiões mais pobres, mas, com certeza, mesmo nas 
regiões  mais  pobres,  há  pessoas  que  são  consideradas  ricas  e,  mesmo nas  regiões  mais  ricas,  há 
pessoas que são consideradas pobres. 

         Para qualquer lado que você olhe, sempre haverão ricos e pobres, com a mesma faixa etária, com o 
mesmo grau de estudo, com a mesma idade, com as mesmas condições financeiras originais e, muitas 
vezes, com a mesma profissão.

         Moro em um condomínio  fechado e atende a minha casa,  uma faxineira que é esposa de um 
pedreiro.  Aqui, no mesmo condomínio onde moro, moram também dois pedreiros, um negro e um branco, 
ambos têm grandes e magníficas casas (um deles, construiu a casa dele com as próprias mãos) e suas 
esposas cuidam deles e da casa, não trabalham para ninguém.  A faxineira que trabalha aqui em casa e o 
marido moram em um barraco bem modesto, em um bairro pobre.  Perguntei a ela o porquê e ela me 
disse que o marido dela é muito inteligente mas tem medo da vida.  

         Se  comparássemos  essas  três  pessoas,  veríamos  que  todos  os  três  tiveram  origem humilde, 
nasceram de  famílias  pobres  e  não tiveram muita  escola.  Qual  a  diferença  entre  eles?  Dois  deles 
aprenderam de maneira sistemática (como você está aprendendo) ou por pura intuição, o Atalho Simples 
para a Riqueza, o terceiro não teve essa sorte.

         É claro que alguns ambientes são mais propícios que outros, é mais provável que a riqueza surja 
entre pessoas bem nascidas do que entre os moradores de uma favela, mas, mesmo nesses casos, com 
o passar do tempo haverão pobres entre os bem nascidos e ricos entre os favelados.

         Quando duas pessoas  com as  mesmas condições  e  exercendo as mesmas profissões,  obtém 
resultados diferentes, um ficando rico e o outro ficando pobre, fica fácil compreender que esses resultados 
surgem quando se fazem as coisas de uma certa maneira.

         Neste livro você irá aprender a fazer as coisas da maneira certa.

         Indo mais além, eu lhe direi que fazer as coisas da maneira certa, não exige um talento especial 
pois muitas pessoas que têm grandes talentos, não conseguem deixar de serem pobres, enquanto outras, 
com pouquíssimo talento, ficam ricas.

         Já li  muitas pesquisas e entrevistas que buscam as razões de algumas pessoas serem ricas e 
outras  não e  descobri  um fator  interessante:  essas  pessoas eram,  originalmente  medianas,  ou  seja, 
quando comparadas a outras, não tinham nada de mais que as distinguissem.  Não possuíam talentos 
nem habilidades superiores às outras pessoas.  Uma análise mais profunda revela que não se tornaram 
ricas porque possuíam talentos ou habilidades maiores que as pessoas que ficaram pobres, o único fator 
diferencial é que faziam as coisas de uma certa maneira.

Ficar rico, absolutamente não exige que se economize, ou que se poupe.

Muitas pessoas sovinas e econômicas são pobres e muitas pessoas esbanjadoras e gastadoras 
compulsivas são ricas.



Ficar rico também não implica em exercer atividades profissionais arriscadas ou em aceitar fazer 
trabalhos que outras pessoas se recusem fazer.  É só olhar e ver (...tendes olhos e não vedes.... Jr 5.21): 
em todos os negócios existem pessoas que fazem as mesmas coisas e enquanto uma se torna rica a 
outra fica pobre ou vai a falência.

Não é o que você faz que faz a diferença é a maneira como faz.

Ficar rico depende de fazer as coisas de uma certa maneira.

Se ficar rico é a conseqüência de se fazer as coisas de uma certa maneira e se  as mesmas 
causas  produzem sempre  os  mesmos  resultados  então,  está  ao  seu  alcance,  seja  você  homem ou 
mulher, seja negro, amarelo ou branco, seja jovem ou velho, tenha poucos ou muitos recursos, tenha 
estudado  muito  ou  tenha estudado pouco,  se  tornar  rico,  desde  que  siga alguns princípios  que  são 
inexoráveis, mas que são fáceis de serem aprendidos.

         Pessoas  talentosas  conseguem  ficar  ricas  e  pessoas  imbecis  também;  pessoas  inteligentes 
conseguem ficar ricas e pessoas idiotas também; mesmo pessoas completamente estúpidas conseguem 
ficar ricas; pessoas saudáveis e pessoas doentes, também conseguem ficar ricas.

         Está ao alcance de todos o ficar rico, qualquer pessoa que consiga ler estas páginas, compreender 
o que escrevo e por em prática, sem dúvida alcançará a riqueza.

         Há uma questão importante nesse negócio de ficar rico, é necessário que você se envolva com 
pessoas, é preciso lidar com as pessoas, para se conseguir ficar rico.

         Mesmo um escritor como eu, que escrevo no aconchego do meu lar, tem que interagir com pessoas 
para conseguir que o livro seja publicado; para que o livro consiga chegar nas suas mãos.

         Não  se  trata  de escolher  uma carreira  específica,  nem de ser  empregado ou  ser  patrão.   Há 
pessoas ricas em qualquer atividade ou profissão, mesmo que outras pessoas dessas mesmas atividades 
ou profissões sejam pobres.

         Conheci um jovem no Rio de Janeiro que queria ser dentista.  Perguntei-lhe o porquê.  Ele me disse 
que queria ser dentista para ganhar dinheiro.  Bom, eu jamais gostaria de lidar com cáries, agüentar mau 
hálito, empatar meus sábados esperando pacientes que não vêm, apenas por dinheiro.

         Ficar  rico não tem nada a ver  com a profissão  que você escolhe,  é  apenas  uma questão de 
aprender a fazer as coisas de uma certa maneira.

         Seja qual for o seu negócio, seja qual for a cidade em que você resida, seja qual for a sua formação, 
se houver uma outra pessoa ficando rica com a mesma atividade que você e você não estiver ficando 
rico, o problema é bem simples –  você não está fazendo as coisas do mesmo jeito que ela esta 
fazendo.

         Não importa quão pobre você seja, se começar a fazer as coisas de uma certa maneira, você ficará 
rico.

         Ficar rico é o resultado invariável de se fazer as coisas de uma certa maneira.

         Você pode ser a pessoa mais pobre de sua cidade, de seu Estado, de seu País; você pode estar 
com dívidas até o pescoço; não ter nenhum amigo a quem apelar; não ter um tostão no bolso para pagar 
sua próxima refeição; não ter um gato a puxar pelo rabo; mas se você começar a fazer as coisas de uma 
certa maneira, começará a galgar o caminho para a riqueza pois as mesmas causas produzem sempre os 
mesmos resultados.

         Você  pode  mudar  para  um lugar  melhor;  você pode  arranjar  um emprego  melhor;  você pode 
conseguir a quantia de dinheiro necessária para começar; e você vai começar a conseguir essas coisas, 
ficando no mesmo lugar, fazendo o mesmo trabalho, mas fazendo tudo de uma certa maneira que sempre 
conduz ao sucesso.



         E essa maneira é viver em harmonia com as leis que governam o Universo.

         Tudo que Papai do Céu fez, é perfeito.

O SOL NASCE PARA TODOS

          Ninguém é dono das riquezas do mundo, as riquezas pertencem a Deus.  Você não é pobre porque 
alguém o obriga a ser pobre.  Pode ser que você não tenha condições de seguir a carreira ou profissão 
que desejaria, mas existem milhares de outras oportunidades aguardando você.

         As coisas fluem continuamente no Universo e as oportunidades costumam surgir  em diferentes 
direções.  Sempre existirão oportunidades para as pessoas que estejam fluindo com a vida ao invés de 
nadar contra a maré.

         As leis da riqueza são as mesmas para todas as pessoas.  

Deus é justo.

         Perceba por exemplo a força da gravidade.  Se você sobe em uma cadeira e salta para o chão, você 
chega ao chão, não fica flutuando perto do teto.  Assim também, se você salta do alto de um prédio irá se 
esborrachar no chão, não irá flutuar até as nuvens.

         E tem gente que acha que Deus é injusto!

         Deus não é o seu empregado, Ele não está no Universo para atender seus desejos de riqueza.

         Ele estabeleceu leis perfeitas para lidar com a riqueza e se você as compreende e as põe em 
prática, elas funcionarão para você também.

         Alguma vez você saltou de algum lugar e não chegou ao chão?  

É claro que não!  Seja qual for o lugar da terra em que você esteja, ao saltar, a força da gravidade 
o puxará ao chão.  Assim também, não importa onde você esteja, as leis da Riqueza, continuam sendo as 
mesmas e continuam funcionando da mesma forma, ontem, hoje e sempre. Deus é justo.

         Você tem que aprender que você será sempre pobre e permanecerá sempre no mesmo lugar (ou 
pior) se continuar a fazer as mesmas coisas da mesma maneira que sempre fez.

         Isso significa que você deve fazer coisas diferentes?  

Absolutamente não.  O ideal é que continue a fazer as mesmas coisas (afinal você já tem prática) 
mas faça-as da maneira que têm que ser feitas.

         Não é o salto que mata você é a maneira com que você salta.

         Se você exercita bem as suas pernas e salta da cadeira no ângulo certo, chegará ao chão de forma 
saudável.

         Se você saltar de um lugar alto, mas usar para quedas ou outro equipamento apropriado, também 
chegará ao solo de maneira saudável.

         O importante é compreender as leis que governam o universo e lidar com elas com sabedoria. 

ESTE É UM UNIVERSO DE ABUNDÂNCIA

         Há abundância total em todo o Universo.  Nada nunca faltou, nada falta e nada jamais faltará.



         Não existe apenas um quinhão de cada coisa, de maneira que, se alguém chegou antes e pegou um 
quinhão maior, irá faltar para você.

         Não é porque alguém é rico que você tem que ser pobre.  Há riquezas suficientes para todos.  

         Há mais do que o suficiente para todos.

         As riquezas de Deus são inexauríveis. 

          “Riquezas e honras estão comigo; bens duráveis e justiça.” Prov 8.18

          Se você conversar com um físico ele lhe dirá que existem substâncias que praticamente estão 
presentes em todas as coisas.

         Tudo que há no Universo, inclusive no planeta Terra, se originou de uma mesma substância.

         Lavoisier já dizia: “nada se cria, tudo se transforma”.

         Ou seja, continuamente as coisas estão sendo absorvidas pelo Universo e continuamente novas 
coisas estão surgindo.

         Tudo que você consegue ver e tocar é feito, em última instância, da mesma substância, que se 
manifesta em múltiplas formas.

         Quando  o  Dr.  Joseph  Murphy  entrou  em  contato  com  a  filosofia  oriental  descobriu  um  nome 
sânscrito muito interessante que é um dos nomes de Deus  – Paramatman.

         A palavra atman é o nome sânscrito para alma, espírito.

Paramatman significa aquele ou aquilo que está além da alma. 

Como Paramatman é o nome de Deus, é fácil deduzir que tudo é Deus, tudo é feito da mesma 
substância que existe em abundância em todo o Universo. 

Não há limite  para Deus,  assim também, sendo Ele  a substância  de onde se formou todo o 
Universo, não há limite para essa substância.

O Universo  foi  formado  dessa  substância  mas  o  Universo,  não  usou,  para  ser  feito,  todo  a 
substância que havia, Deus é maior que o Universo e o contém em Si mesmo.

Sei que o conceito pode ser um pouco avançado para você e não vou me deter aqui para explicá-
lo, a Igreja da Ciência Divina tem bons textos a esse respeito, quando puder leia-os.

Milhares de vezes o que já foi feito ainda pode ser feito e ainda assim, não se exauriria toda a 
substância de que o Universo foi feito.

Assim sendo, ninguém é pobre porque não exista riqueza suficiente para todos.

O Universo é uma fonte inexaurível de riquezas e seus recursos jamais se esgotarão.

Uma das características da perfeição de Deus é que Ele supre todas as necessidades.

Não é preciso orar para que as necessidades sejam supridas; elas são supridas automaticamente, 
essa é a Lei!



Você não precisa  pedir,  basta  fazer  as  coisas da maneira  que  têm que  ser  feitas  e  você já 
aprendeu que a maneira certa de fazer as coisas é viver em harmonia com as leis que governam o 
Universo.

A substância que tudo permeia, responde a todas as necessidades, sejam necessidade do Universo ou 
sejam as necessidades do homem.

Nada do que é considerado bom é omitido, há bênçãos abundantes para todos.

“Porque  não  é  para  que  os  outros  tenham alívio,  e  vós,  sobrecarga,  mas para  que  haja  igualdade, 
suprindo a vossa abundância no presente...”  2 Cor 8.13,14

O Universo é rico e assim também é o homem.

Dizendo de outra forma: a humanidade como espécie é rica e se há indivíduos pobres é porque 
eles não seguem uma certa maneira de fazer as coisas que poderia torna-los ricos.

Essa substância,  por ser parte de Deus, é inteligente e faz parte da natureza da inteligência, 
sempre crescer, se expandir, aumentar.

A inteligência  sempre  tende  a  superar  seus  limites,  a  ir  além,  sempre  buscando  uma maior 
expressão.

A Lei da Evolução está presente em tudo, tudo está continuamente evoluindo e crescendo.

A vida tende a vida; a maior lei da vida é que ela tende a se reproduzir, a procriar. 

O maior dentre todos os instintos é o instinto de conservação, todos os seres vivos fazem tudo 
que puderem fazer para preservar a vida.

Assim também é essa substância que tudo permeia.

Essa substância se move em direção à vida e à abundância – supre todas as necessidades do 
Universo.

Nada se perde e nada falta, Deus não contradiz a si mesmo e não nega suas próprias palavras. 

“Melhor é o meu fruto do que o ouro, do que o ouro refinado; e o meu rendimento, melhor do que a prata 
escolhida.” Prov 8.19

A fome e o instinto de sobrevivência são provas cabais que a vida tende a buscar a fartura e a 
auto-preservação, o que significa que, ser rico é parte dos desígnios de Deus. 

ATRAVÉS DO PENSAMENTO, VOCÊ PÕE O PODER DO SEU SUBCONSCIENTE PARA PRODUZIR 
RIQUEZAS 

         O pensamento é uma ferramenta poderosa que pode produzir riqueza a partir da substância que 
tudo permeia.

         A substância que compôs todas as formas é inteligente, pensa, e é o pensamento da forma, que dá 
forma a todas as coisas.

         Cada uma das manifestações da natureza, por menor que seja, é uma expressão do pensamento 
atuando sobre a substância de onde tudo surgiu.

         Todo pensamento, quando em contato com a substância, gera uma forma.



         Cada ser humano tem a capacidade de pensar e pensando, se torna capaz de criar uma ponte para 
o subconsciente, que é o veículo que conduz o pensamento até a substância que tudo permeia.

         Quando o pensamento entra em contato com essa substância, gera automaticamente uma forma.

         É como um artista que trabalha com argila, é impossível criar uma forma antes de pensar naquilo 
que se quer criar.

         Na magia esse tipo de pensamento é chamado de forma-pensamento.

         Forme em seu pensamento a imagem daquilo que você quer.

         A partir do momento em que o pensamento entra em contato com a substância que tudo permeia, 
inicia-se um processo de criação.

         Se você pensa em pobreza, fará com que surja a pobreza em sua vida.  É preciso que você encha 
sua mente com a verdade, de que o que existe é abundância; abundância em todos os sentidos.

         Da mesma forma que a escuridão não existe, existe apenas a luz (a escuridão é apenas a ausência 
da luz); assim também a pobreza não existe, existe apenas a ausência da riqueza.

         Permita que a riqueza se manifeste em sua vida, encha sua mente com pensamentos de riqueza, 
volte-se para a riqueza, respire a riqueza 24 horas por dia.

         É necessário esforçar-se para conseguir pensar em saúde, quando se está cercado pela aparência 
da doença ou para pensar em riqueza, quando se está em meio a aparências de pobreza, mas, quando 
você adquire essa capacidade tudo estará a seu alcance!

         “Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.” Mc 9.23

         Muita gente escreve à nossa igreja dizendo que leu os livros do Dr. Joseph Murphy mas que tem 
muita  dificuldade  em  ter  fé  e  que,  por  essa  razão,  não  conseguem  muita  coisa  com  o  poder  do 
subconsciente.

         Essa pessoas têm essa dificuldade porque se contentaram com os livros do Dr. Murphy ao invés de 
se filiarem à nossa Igreja e aprenderem o que o Dr. Murphy passava através de seus sermões do púlpito 
de nossa Igreja.

         O  grande  segredo  para  se  ter  uma fé  inabalável,  capaz de  remover  montanhas  é  a  gratidão, 
escreverei sobre isso em um de nossos próximos capítulos.

         Por enquanto, dedique-se a retirar de sua mente, conceitos, 

paradigmas e pensamentos errôneos sobre a realidade da vida e do Universo.  Substitua qualquer crença 
limitante por crenças úteis que gerem estados de recurso.  Encha sua mente com conceitos construtivos, 
se tiver alguma dificuldade nesse sentido, leia e releia este livro, medite em cada uma de suas passagens, 
até conseguir gerar uma maneira de pensar completamente nova e útil que o conduza à riqueza.

         Se alguma dúvida surgir em sua mente, coloque-a de lado; não se concentre nela; procure encher a 
sua mente de conceitos positivos; releia as apostilas de nossa Igreja; releia os livros do Dr. Murphy; ocupe 
sua mente, com conceitos que prestem e que possam lhe ser úteis.

         Não aceite argumentações contrárias; se alguém tentar dissuadi-lo afaste-se dessa pessoa.

         Afinal de contas, quando você não faz suas escolhas, outras pessoas escolherão por você.

         Se você acha que é esforço demais, aprenda a ser pobre pois é tudo que conseguirá ao contentar-
se apenas com pequenos esforços.



         Pequenos esforços, pequenos resultados.

         Muito cuidado com religiões e livros que pregam verdades contrárias a esta.

         Não leia nenhum texto que contradiga estas idéias, preserve sua mente, trate-a com respeito, não 
perca tempo especulando como que estas coisas possam ser verdadeiras.

         Apenas aceite-as como verdadeiras; isso é fundamental para que obtenha a riqueza.

         Acima de tudo lembre-se que, da mesma forma que a escuridão é apenas a ausência da luz, a 
pobreza é uma condição passageira, apenas a ausência da riqueza, ela não existe de fato.

 

SEMEAR E COLHER  

 

         A inteligência da substância que tudo permeia é uma inteligência que busca a vida, a manifestação, 
a fartura, a abundância.

         Observe a natureza à sua volta.  As sementes nos ensinam que viver é multiplicar.  Cada semente 
que consegue brotar gera uma planta e essa planta produzirá centenas, milhares de sementes, cada uma 
delas capaz de se multiplicar outra vez.

         Vida é multiplicação e isso serve para a planta e também serve para cada um de nós.

         “... ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento.” Pv 9.9

         Observe  sua  mente,  cada  coisa  que  você  aprende  gera  novos  pensamentos  e  cada  novo 
pensamento gerará, à sua vez, outros tantos pensamentos.

         Para que haja desenvolvimento da inteligência, é preciso que cresçam os pensamentos.

         Da mesma forma que uma semente dá origem a milhares de outras sementes, cada pensamento 
enseja o surgimento de milhares de outros.

         Tudo  dentro  de  nós  busca  uma  expressão  maior,  sejam  os  pensamentos  gerando  outros 
pensamentos, sejam as dúvidas gerando outras dúvidas, sejam os talentos gerando outros talentos.

         Queremos sempre saber mais, fazer mais, ser mais.

         Para que possamos ampliar nossa vida, temos que ampliar nossos recursos.

         Sem posses não conseguimos ler tudo que desejamos, viajar para todos os países que desejamos 
conhecer,  ouvir  todas  as  músicas  que  agradariam nossos  ouvidos,  provar  de  todas  as  iguarias  que 
apetecem ao nosso paladar.

         Ora, Deus quer o nosso bem, quer o melhor para nós.  Isso significa que ele quer que desfrutemos 
da vida em sua plenitude, ele não nos criou para vivermos uma existência de limitações, ele nos criou 
para a glória e para a abundância.

         “... para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros.” Pv 8.21

         Para que possamos viver uma vida abundante é preciso que haja abundância de recursos.  Apenas 
com a abundância de recursos poderemos nos proporcionar as condições necessárias para crescermos 
em direção a transformamos nossa vida em uma obra de arte, digna do dom de viver que Deus nos 
outorgou.



         Como  poderemos  viver  para  a  glória  de  Deus  se  temos  que  nos  ocupar  com  existências 
mesquinhas, a cada passo nos preocupando sobre como e onde surgirá nossa próxima refeição.  Se 
assim o fizermos pouco mais seremos do que animais.

         A busca da riqueza nada mais é que a busca de ampliar capacidades que ampliem a vida em si 
mesma.

         É só observar os recursos biológicos da humanidade.  Por volta do século XV a média de vida dos 
homens atingia pouco mais do que a idade de 40 anos.  Hoje, mesmo em países menos desenvolvidos, é 
comum haverem pessoas que atingem a faixa dos 70 anos e até mais.

         Em nossa Igreja estudamos, nas fases mais avançadas de nossos estudos, conhecimentos sobre a 
longevidade.

         Embora sejam raros os médicos que conseguem atingir os 100 anos de idade, viveu na Inglaterra, 
um nutricionista (Dr. Norman Walker), que atingiu os 118 anos de idade, saudável e sem senilidade.

         Isso não teria sido possível se ele não tivesse recursos para pesquisar as regras da longevidade e 
para se nutrir de maneira adequada.

         No século XV, quando todos morriam beirando a faixa dos 40, viveu um homem, Luigi Cornaro, que 
viveu 102 anos, o que era um recorde para a época.

         Cornaro era um arquiteto, homem abastado, que pode dispor de recursos para aprender sobre seu 
corpo e suas necessidades físicas a ponto de prolongar sua própria vida (sobreviveu a seu médico por 
mais de 60 anos).

         Nenhum desses homens teria tido a chance de viver tanto se não dispusessem de recursos para tal.

         É o desejo de Deus que todos nos tornemos ricos, Ele não nos criou para a miséria e para a 
pobreza, ele nos criou para a glória 

“Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor...” Sl 92.14

 O UNIVERSO QUER QUE VOCÊ TENHA 

TUDO O QUE DESEJA

          Observe que todos os rios fluem em direção ao mar.

         O que significa fluir em direção ao mar?  

Significa procurar o melhor caminho, o caminho mais fácil.

Embora a água represada tenha força para romper diques e derrubar casas, carregando carros, 
árvores e pessoas em ocasiões de enchente, ela não põe a prova sua força, subindo as montanhas; ela 
escolhe o caminho mais fácil, em direção ao mar.

Assim  também,  a  natureza  lhe  deu  dons  que  podem  ser  capitalizados  e  transformados  em 
trabalho, produtos, bens, mercadorias, serviços, gerando riquezas para você.

Você não tem que se dedicar a fazer coisas que estejam além de suas forças, procure descobrir 
seus potenciais e dedique-se a desenvolvê-los, a aplicá-los de forma útil, gerando riqueza para você e 
para as pessoas que ama.

O universo não espera que você tenha que se esforçar demais para conseguir o que você deseja, 
ele quer que você tenha tudo que quiser, da maneira mais fácil e rápida possível, da mesma forma que a 
água segue o caminho mais fácil, o universo quer que você tenha 



facilidades para conseguir o que você quer.

Procure fluir de maneira natural; é isso que a água faz, ela flui, com as energias que emanam do 
universo, ela flui com a vida.

Escolha você também, fluir com a vida, convença sua mente de que esse é o caminho certo.

Se você não pensa assim, está dirigindo com o freio de mão puxado.

O Dr. Murphy sempre ensinou que somos aquilo que pensamos, pense no bem e é isso que 
conseguirá ter.

Experimente  pensar  no  sucesso,  na  saúde,  na  harmonia,  no  amor,  na  realização  pessoal  e 
profissional e é isso que terá.

O universo quer lhe dar o que você deseja, mas se você só pensa em bobagens é bobagem que 
conseguirá ter.

Procure  observar  que  há uma causa para tudo;  tudo flui  em harmonia  com certas  leis;  tudo 
conduz  a  algum  lugar;  há  uma  evolução  acontecendo  ao  seu  redor;  tudo  está  em  constante 
transformação.

Assim sendo, acompanhe o ritmo da natureza, do universo, de Deus!

Aquilo que você quer, deve estar em harmonia com tudo ao seu redor, fluindo sempre, em direção 
a uma realização maior.

Você precisa aprender a não se contentar com menos; não procure apenas o prazer passageiro, 
busque uma realização maior.

Não sonhe pequeno; escolha ter grandes sonhos!

Viva com intensidade, atenda todos os seus potenciais, proporcione-se o que há de melhor, com 
abundância, com fartura, aproveitando as ocasiões que a vida lhe ofereça.

Observe um musculador.

O que produziu nele aqueles músculos enormes, portentosos?

O uso de seu corpo.

Mas todos não usam seus corpos?

Porque só ele ficou musculoso?

Porque ele usou MAIS.

Pense nisso.

Não seja mesquinho com a vida, faça MAIS.

Sua mente e seu corpo nasceram com determinadas capacidades que podem ser usadas ou não.

Se você as usa, se desenvolverão, se não as utiliza, atrofiar-se-ão.

A escolha é sua (sempre é!).



Mantenha sua atenção voltada àquilo que quer.

Não se deixe distrair pelo caminho, foque sua atenção.

Conheço casos de grandes milionários que  são  mesquinhos,  pão  duros,  mãos de  vaca,  têm 
milhões mas não usufruem quase nada do que possuem.

Lembre-se, caixões não têm gavetas!

Conheço uma senhora que ganha perto de R$ 15.000,00 por mês e tem um carro básico, sem 
vidro elétrico, sem ar condicionado, com volante duro e difícil de girar, sem nenhum dos benefícios que 
milhares de pessoas usufruem ganhando muito menos do que ela.

Recentemente comprou uma grande casa em um condomínio, mas não mandou construir uma 
piscina porque disse que isso atrai visitas dos parentes e aumenta as despesas (ela nada nas piscinas 
dos vizinhos).

Para que ter dinheiro então?

O dinheiro em si nada significa, seu valor está no que pode proporcionar; no que permite usufruir; 
adquirir; na diminuição dos esforços; no aumento das facilidades e possibilidades.

Também não estou lhe propondo que ganhe dinheiro apenas para atender seus instintos animais, 
para gratificar-se, para dedicar-se ao dolce far niente.

Com certeza isso não é viver.

Isso é tão tolo como passar o dia dormindo.

Quando vejo um adolescente que passa o dia a dormir, penso que ele não tem ninguém para 
amar; não tem um desafio a espicaça-lo; um sonho a perseguir; uma realização a ser conquistada.

Quando o dia amanhece, salto da cama, cheio de energia e motivação, há muita coisa a ser feita, 
uma vida maravilhosa a ser vivida!

Viver intensamente isto sim é ser milionário.

E não sei o que vem primeiro.  Quem vive intensamente acaba conseguindo muitas riquezas. Mas 
há quem pense em primeiro adquirir riquezas para depois viver intensamente.

Não é bem assim que as coisas funcionam!

O universo precisa saber que você deseja viver intensamente.

Se você apenas sonha com isso, não mexendo uma palha nessa direção, como o universo pode 
saber  o  que  você  quer?  Como  ele  pode  ajudá-lo  na  concretização  dessa  ambição?  Como  pode 
proporcionar-lhe condições e meios para que realize seus sonhos?

Buscar riquezas é buscar viver a vida em sua plenitude.

Isso significa não se contentar e atender apenas uma parte de seus desejos.

Não atenda apenas seus apetites; não se contente apenas com realizações materiais; não aceite 
realizar-se apenas intelectualmente...

Procure realizar-se em plenitude.



Atenda seus anseios, busque o que é belo, o que lhe cativa, o que faz o seu coração pulsar mais 
forte e por mais tempo.

Não pretenda ter uma vida parcial, não se contente com pouco.

Quando o pouco não lhe for suficiente o universo lhe dará mais.

Quando universo perceber a dimensão das coisas que você quer realizar, lhe trará mais, muito 
mais, em medida cheia e recalcada e transbordante.

O universo é rico; é a manifestação da riqueza de Deus.

E Deus é pródigo, dá em abundância, cobre de bênçãos aqueles que amam a vida e perseguem 
seus sonhos.

Deus ama os audazes.

Não se  comporte  de  maneira  mesquinha,  venha para  a  luz,  para  o  Sol,  para  os lugares de 
destaque.

Cedo descobrirá que o esforço para conseguir muito é quase o mesmo que se faz necessário 
para apenas conquistar o suficiente.

Não procure a riqueza apenas para atender as necessidades dos outros.

A caridade é bela e é um belo ornamento das almas felizes, mas não é egoísmo você querer ter o 
seu quinhão, desde que não prejudique outrem.

Entenda que a palavra sacrifício significa “tornar sagrado”, não significa sofrer.

Ajudar os outros, praticar a caridade, praticar a filantropia, é muito bom, mas Deus espera que 
cada um faça sua parte e que usufrua dos frutos que plantou.

 

“E Eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor”     Jr 21.14

 

“O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos.” 2 Tm 2.6

 Gosto dos méritos do espírito e do coração, mas Deus não lhe deu apenas espírito e coração e 
se lhe deu mais que isso é para que usufrua, use, seja feliz com cada pequena coisa que lhe tenha dado.

Lembre-se da parábola dos talentos, aquele que usa, multiplica, aumenta, consegue mais, aquele 
que não põe em uso, perde até o que tinha originalmente.

 

“Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância; mas ao que não tiver, até o que tem ser-
lhe-á tirado.” Mt 25.29

 

         Nenhuma parte da vida é melhor ou pior do que outra, procure se desenvolver em todos os seus 
potenciais.



         Não há nada demais em querer ter riqueza para poder se alimentar melhor, viajar, cercar-se de 
coisas boas e belas, conquistar cultura, fama, agilidade mental, realizações intelectuais e físicas.

         Deus não é mesquinho, Ele espera que você faça jus às bênçãos que Ele lhe proporciona e que 
usufrua cada uma delas.

É preciso que você seja feliz, para que possa proporcionar ao mundo ao seu redor parte dessa 
felicidade.

         Sendo feliz você pode dar amor ao mundo, fazer coisas gentis, atuar de forma a conduzir o mundo 
mais próximo à verdade que liberta.

         Se você for uma pessoa triste, sem recursos, medíocre e incapaz, conquistará apenas o desprezo 
do mundo.

         Veja o exemplo de Jesus – ele correu atrás do que achava justo, não se contentou com menos.

         Não ficou em sua casa usufruindo de sua profissão (ele era marceneiro e não carpinteiro); saiu ao 
mundo e apregoou sua verdade alto e bom som, chegando a incomodar o poder ao seu redor, ao ponto 
de ser crucificado por isso.

         Ele causou sua marca no mundo; o mundo depois dele, nunca mais foi o mesmo.

         Ele ousou e Deus ama os audazes.

         Tire de sua cabeça que você tem que se sacrificar pelo seu próximo, não é isso que Deus lhe pede.

         Deus lhe disse para amar o seu próximo, não para se sacrificar por ele.

         Deus deu a todos a mesma quantidade de horas no dia e o sol nasce para todos igualmente.

         O que você faz do seu dia e de suas horas é que faz a diferença.

         Deus espera que você faça o melhor para si mesmo e para os outros e você pode fazer mais pelos 
outros dando o melhor de si mesmo, do que de qualquer outra maneira.

         E você só conseguirá dar o melhor de si se conquistar a riqueza.

         É com riqueza que você conseguirá se educar melhor,  o pobre não tem condições de ter  uma 
educação esmerada.

         É com riqueza que você consegue praticar  a melhor  caridade,  como um pobre poderia ser  de 
grande serventia se não consegue nem ajudar a si mesmo?

         É com riqueza que você consegue viajar, conhecer terras distantes, aprimorar sua cultura e seu 
conceito de beleza que lhe permitirá admirar as obras deste universo de Deus.

         Como pode se aprimorar alguém que nunca saiu da cidade em que nasceu, que nunca viu o mundo, 
que nunca se permitiu ousar além de seu próprio quintal?

         Observe as peregrinações de Paulo, ele andou praticamente por todo o mundo conhecido em sua 
época!

         Ele ousou levar a sua verdade, muito além das fronteiras em que nasceu!

         Tendo riqueza, suas realizações irão transbordar e agraciar a todos que estejam próximos.



         Converse com qualquer empregada doméstica que freqüente uma casa rica e ela lhe dirá do muito 
que lá sobeja e das coisas que leva para casa devido à fartura da casa.

         Agora pense no que sobeja na casa do pobre.

         O que sobra por lá é miséria, é necessidade, é doença.

         Como pode ele ter higiene, se não lhe sobra para comprar sabonete, detergente, pasta de dente, 
etc...

         E se não tem higiene, se não tem o que comer, como terá saúde?

         Como pode escolher seu alimento, seu agasalho, seu lazer, se nada tem?

         Como compartilhar com o mundo ao redor, se só lhe sobejam necessidades?

         Você pode desejar a riqueza, não há mal nenhum nisso, mas não deseje a riqueza apenas para si, 
não é assim que funciona.

         Quando você presta um serviço, faz um trabalho ou vende um produto que produza riqueza, o 
mundo se torna melhor e mais realizado por causa de suas ações e esforços.

         Não é possível trazer um bem para o mundo, sem que um pouco desse bem recaia sobre você.

         O contrário também é verdadeiro, não é possível ser miserável, pobre e necessitado, sem que sua 
miséria não torne o mundo ao seu redor ainda mais pobre, para que possa suprir suas necessidades.

         O esmoler ao receber seus trocados quando aborda um carro no cruzamento, tem em suas mãos 
alguns tostões que até aquele momento estavam em mãos mais adequadas que, certamente lhe dariam 
um destino mais voltado a transformar este mundo em um mundo melhor.

         Aquele que dirige um carro, certamente está proporcionando a si e a seus filhos, às pessoas que 
ama  e,  a  seus  amigos,  melhores  oportunidades  do  que  pode  proporcionar  o  pedinte  descalço  e 
maltrapilho.

Com certeza sua  atuação  no  mundo constrói  mais,  contribui  mais,  acrescenta  mais,  pois  ao 
conquistar riqueza ele também gerou riqueza.

Quem conquista a fartura gera fartura a seu redor.

Conquistar riqueza não é tirar o quinhão dos outros para aumentar o seu próprio.

Conquistar riqueza é gerar desenvolvimento, abundância, suprimento, realização e conquista.

Jesus não pediu para ser curado, ele curou.

Ele peregrinou no mundo ajudando a quantos a ele recorriam e não implorando ajuda para si. 

PROCURE GERAR RIQUEZAS 

AO INVÉS DE COMPETIR POR ELAS

         Um dos  passos  mais  importantes  para  se  conseguir  gerar  riqueza é  libertar-se  do  espírito  de 
competição.

         Deus é o criador e o gerador de todas as riquezas.



         Sua função, como filho de Deus, é criar soluções, frutos, serviços, produtos, bens, riquezas, sua 
missão é criar e não competir pelo que já foi criado.

         Você não tem que tirar nada de ninguém.

         Para que você seja rico, os outros não têm que se tornar pobres.

         Apenas o pedinte lá na esquina acha que tem direito  de ter,  apenas pedindo,  o que os outros 
conquistaram a custa de esforço, trabalho e dedicação – é por isso que ele é um pedinte e os que lhe dão 
são geradores de riquezas.

         O pedinte acha que é dever do mundo suprir suas necessidades sem que mova uma palha para 
conquistar a riqueza e para gerar benefícios ao seu redor.

         Vi muitas vezes empregos e oportunidades serem oferecidos a indigentes nas ruas sem que eles 
estivessem dispostos a aceitar.

         Note bem, não é preciso generalizar,  é claro  que existem pessoas que passam por provações 
circunstanciais e estão na miséria por algum acidente do destino.

         Milhares de pessoas já passaram por isso e se levantaram, depende de terem dentro de si o vigor e 
a fé necessários para conquistarem a riqueza ao invés de esperar que esta lhes seja dada.

         Uma das regiões mais belas do Brasil é a serra gaúcha.

         E ela foi conquistada e transformada em um lugar habitável por italianos e alemães emigrantes que 
aqui foram trazidos para, pouco mais, que um trabalho escravo.

         Mas havia tutano dentro daqueles emigrantes e hoje as belas cidades que se localizam nas serras 
gaúchas são testemunhos do vigor daqueles que não se contentam em pedir, e preferem conquistar as 
riquezas por seus próprios esforços.

         O Brasil só não é mais próspero porque muitos por aqui cultivam o engano e a busca de vantagens 
sobre os outros.

         Você não precisa tornar-se rico colocando pessoas para trabalhar para você, pagando-lhes menos 
do que fazem por merecer.

         Não há espaço em você para a inveja.

Você  não  tem  que  invejar  o  que  não  consegue  ter,  ninguém  tem  nada  a  ver  com  suas 
necessidades e incapacidades.

         É preciso que você se torne aquele que gera riquezas e não aquele que quer competir por elas.

         Há riqueza suficiente no universo, não é porque alguns têm que outros terão que deixar de ter.

         Há abundância para todos os lados, no mundo da natureza.

         O ideal é que você conquiste tudo o que quer alcançar e que, ao faze-lo todos os que estejam a seu 
redor, passem a ter melhores condições para que eles também possam ter um quinhão maior do que o 
que dispõem neste momento.

         Quando a conquista da riqueza se baseia na competitividade, não dura muito tempo. 

         Não há nada demais numa competição saudável e justa, o problema é que, em se tratando da 
conquista da riqueza, competir significa crer que há um estoque limitado de bens e riquezas.



         Não é possível se conquistar grandes coisas, quando se abriga no pensamento tal tipo de crença.

         Quando você consegue convencer sua mente de que há um estoque abundante de tudo que é 
necessário  (e  de  fato  há),  você  gera  no  universo  uma  resposta  que  se  transforma  em  provisão  e 
abundância.

         Há veios de ouro que ainda não foram descobertos; há recursos de petróleo intocados; há idéias 
maravilhosas esperando por serem geradas na mente de pessoas que se sintonizem com a riqueza do 
universo.

         Deus é pai generoso e se um de seus filhos tivesse uso para todas as riquezas da terra, ele dispôs 
das coisas de forma que as leis da natureza gerassem ainda mais riquezas para serem usufruidas.

         Observe uma mãe dadivosa, ou uma dona de casa gentil, nada lhe dá mais prazer do que ver seus 
filhos e amigos se fartarem de uma lauta refeição preparada com esmero e carinho.

         Assim também o universo dispôs suas riquezas para que sejam usufruídas e apreciadas.

         Que seria da beleza se não houvesse ninguém capaz de aprecia-la?

         Que seria das frutas se não houvesse quem as saboreasse?

         Apodreceriam rápido não é?

         Teria o universo gerado suas frutas para que apodrecessem?

         É claro que não!

         Elas foram feitas para serem apreciadas e usufruídas.

         Faz um artesão, um pintor, um artista a sua arte, para ocultá-la em algum porão fétido?

         É claro que não!

         Tudo que é belo,  tudo que é bom, tudo que agrada aos olhos e ao coração, foi gerado com a 
intenção de ser admirado e usufruído.

          “....tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo 
o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso  
pensai.” Fp4.8

          E eu lhe pergunto,  como você poderia encontrar  a verdade,  ser honesto, agir com justiça,  ser 
higiênico  e  puro,  poder  ser  gentil  e  amável,  alcançar  a  fama  e  o  sucesso,  desenvolver  virtudes  e 
potenciais, sem a riqueza?

         É facultada à pobreza o reverso de tudo isso, a escolha é sua.

 FUJA DOS PENSAMENTOS DERROTISTAS

          Sempre me maravilhei com os pássaros criados pelo Senhor e como eles conseguem sobreviver na 
natureza, já que não trabalham para ganhar a vida.

          “Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros; e  
vosso Pai celestial as alimenta.  Não tendes vós muito mais valor do que elas?”  Mt 6.26

          E isso sempre me fez pensar que muito mais que isso reservou o Pai, a nós, seus filhos que têm 
consciência; que sabem que Ele existe; que o amam.



         Me preocupava a pensar como se abrigavam quando chovia, até que descobri que os pássaros 
adoram quando chove e que a chuva e é para eles um ritual de alegria muito grande.

         Amigos que possuem pássaros em casa me contam que eles se agitam quando chove e recebem a 
chuva com muita alegria.

         Isso me fez pensar a respeito da humanidade e de sua busca pela riqueza.

         Será  que  se  deixássemos  as  coisas  nas  mãos  do  destino,  seriamos  alimentados,  nutridos  e 
amparados da mesma forma que o Pai alimenta, nutre e ampara a todas as criaturas de sua criação?

         Sim e não.

         O pássaro, da mesma forma que qualquer outra criatura de Deus, segue seus próprios instintos e 
não questiona o que brota dentro de si.

         Se houver algum alimento ele o ingerirá, sem questionamentos, sem coze-lo, sem preparar uma 
refeição que desvirtue os nutrientes nele contidos.

         O homem não age dessa maneira.

         O homem tudo desvirtua, tudo perverte, tudo modifica segundo o prazer de sua vontade.

         Assim, já que temos a escolha de usar nosso livre arbítrio, nossa vontade, nossa capacidade de 
escolha, para dar preferência a um determinado procedimento, ao invés de outro, assim também, temos 
em nós a responsabilidade de fazer as escolhas que favoreçam a manifestação da vontade de Deus em 
nossas vidas.

         E isso é um sonoro SIM!

         Ou seja,  Deus trará riqueza e abundância a nossas vidas, desde que permitamos o fluir dessa 
riqueza e dessa abundância, ao invés de ficar nutrindo pensamentos derrotistas que nos conduzem a 
escolhas erradas.

         Dr. Murphy costumava dizer que na Índia eles tem uma palavra muito importante – Dharma – que 
significa o dever, a essência das coisas.

         Ele costumava comentar que o Dharma do açúcar é ser doce; que o Dharma do Sal é ser salgado; 
mas, que o homem tem que usar o melhor de seus critérios para descobrir seu próprio Dharma, visto que 
Deus nos deu o alvitre de escolhermos nossos próprios destinos.

         Assim também é em relação à obtenção da riqueza, temos que fazer as escolhas certas.

         Não se contente em observar a riqueza que está manifesta no mundo que você conhece.

         Procure  olhar  para  o  potencial  de  riqueza  ainda  não  manifesta  que  está  presente  em todo  o 
universo.

         Há no universo o potencial  para manifestar  riquezas constantes,  muito  além das necessidades 
humanas.

         Assim  sendo,  saiba  que  as  riquezas  estão  vindo  para  você  na  proporção  exata  de  suas 
necessidades e na velocidade em que suas necessidades se apresentam e que você desenvolva suas 
capacidades de utilizá-las em sua vida.

         Para que isso aconteça, basta que focalize seus pensamentos no que é certo e justo, no que é ético, 
no que é honesto e mantenha suas mãos ocupadas no exercício do bem.



         Quando  eu  era  jovem,  estava  em busca  de  uma mulher  que  me  completasse  e  sempre  que 
conhecia  alguma  garota  interessante  ou  que  me  parecia  mais  agradável  que  as  outras,  descobria 
penalizado que ela já tinha alguém – ou estava namorando, ou estava noiva, ou já se tinha casado com 
alguém.

         Mas a vida me trouxe o meu quinhão e estou bem satisfeito com a esposa que me coube.

         Assim também é, com a riqueza, não é porque outros estão ricos que a riqueza vai sumir do mundo.

         Não existe uma quantidade fixa de riqueza no mundo; a riqueza está continuamente sendo gerada a 
cada instante, na proporção das necessidades daqueles que necessitam dela.

         Se  amanhã  aumentarem  as  necessidades,  também  aumentarão  as  quantidades  de  riqueza 
disponíveis.

         Não se preocupe com a possibilidade de que alguém irá usurpar a riqueza que lhe pertence.

         Ninguém irá passar-lhe a perna, ou chegar antes ao quinhão de riqueza que lhe pertença com 
justiça.

         Quando você nasceu já lhe foi destinada uma parte substancial de riqueza, que supra todas as suas 
necessidades e se, em algum momento, suas necessidades se ampliarem, mais riqueza será gerada no 
universo para atende-lo(a).

         Você não está em busca do que pertence aos outros, isso seria mesquinharia; isso geraria inveja e 
Deus não quer que qualidades tão baixas se manifestem.

         É da vontade de Deus que cada um de seus filhos tenha tudo que necessita em medida cheia e 
transbordante.

          “Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão; porque 
com a mesma medida com que medirdes também vos medirão.” Lc 6.38

          Ou seja, seja generoso e trate a natureza a seu redor de maneira generosa que ela contribuirá 
trazendo a você medida transbordante de bênçãos e riqueza.

         Quando me refiro à natureza, estou me referindo a tudo que Deus criou e, porque não, ao próprio 
Deus!

         Dê a Deus de maneira generosa e certamente ele o abençoará.

         Acho irônica e ao mesmo tempo triste a mesquinhez do mundo, há pessoas que se julgam cristãs 
mas não devolvem a Deus o dízimo, que é dEle por direito.

         Essas pessoas encaram o dízimo como um dever e um dever não muito agradável.

         Percebo as coisas de outra forma,  o dízimo é uma oportunidade  que Deus nos deu, para que 
pudéssemos proporcionar a nós mesmos a medida cheia e transbordante de suas bençãos.

         A sabedoria divina é tão infinita que ao criar o dízimo, Deus criou uma de suas maiores bênçãos, ou 
seja, a benção de que nos fosse permitido escolher o quanto gostaríamos de sermos abençoados.

         Quanto mais damos, mais recebemos, isso não é maravilhoso?

         Não é justo?

         Não é fantástico?



         Está em suas mãos decidir o quanto deseja prosperar, já que, será medido na medida em que 
medir, ou seja, receberá na mesma proporção em que doar.

         Outro aspecto interessante que eu vejo em relação ao dízimo, é o aumento da criminalidade.

         Nossa igreja é uma igreja que se orgulha (no bom sentido) de ser uma igreja sem religião (já que 
Jesus criou uma igreja e não uma religião) e se todas as igrejas do mundo fizessem como fazemos, 
utilizando o dízimo para a divulgação da palavra e para a caridade, não haveria mais miséria no mundo e 
as pessoas estariam dedicando seu tempo e sua energia à pratica do bem, e não a prática de crimes.

Teríamos um mundo muito melhor e teríamos tempo para nos dedicarmos às coisas que edificam 
a Deus, à natureza, à sociedade, à família e, porque não, a nós mesmos.

Essas pessoas mesquinhas que não devolvem a Deus, a parte que legitimamente lhE pertence, 
não percebem que ao faze-lo estão contribuindo para que a violência no mundo aumente e, com o passar 
do tempo, serão elas mesmas vítimas dessa violência gerada por sua omissão.

E então culpam a Deus,  dizem que Deus não existe e querem julgar  o  que não conseguem 
compreender.

Mas as leis de Deus são justas e elas estarão colhendo apenas o que semearam.

A semeadura é livre, mas a colheita é inevitável!

 

         Não é fantástico saber que depende apenas de nós tomar uma decisão simples como essa, que irá 
aplainar nossos caminhos e eliminar nossas dificuldades, quase que em um passe de mágica?

         Assim sendo concentre-se no que é bom e faça sua parte.

         É você, seus pensamentos, suas atitudes e seus atos que geram as coisas que vêm para você.

         Tudo  está  brotando  ao  seu  redor,  inclusive  a  riqueza,  mas  ela  brota  na  proporção  de  seus 
pensamentos, suas atitudes e seus atos.

         É por isso que já lhe disse antes que não importa o que você faz (sua atividade, o trabalho a que se 
dedica) é como você faz que faz toda a diferença.

         Há no universo uma forma pensamento que gera tudo que é criado; essa forma pensamento está 
em todos os lugares e se amolda à sua emissão mental (seus pensamentos) trazendo a você tudo que 
necessita.

 FAZENDO A RIQUEZA VIR PARA VOCÊ

          Você pode e deve fazer caridade, já que o mundo do jeito que está, está muito longe da perfeição 
possível e é preciso que haja muita doação por parte das pessoas esclarecidas, para que possamos, no 
somar das forças de muitos, conseguir estabelecer um mundo melhor para todos.

         Mas isso não significa que você deve trabalhar por nada, nem que você deva trabalhar por menos 
do que vale o seu trabalho.

         Também não significa que você deva nutrir pensamentos desonestos, não éticos ou que o(a) façam 
supor que poderá conseguir alguma coisa sem dar alguma coisa em troca.

         Vou além, para que assegure a si mesmo(a) um caminho sólido para a riqueza, crie o hábito de dar 
a cada pessoa mais do que recebe dela.



         E quando digo isso, não estou dizendo que deva fazer o melhor de si e depois cultivar a esperança 
que seu próximo perceba seu mérito e lhe devolva, esse algo a mais, através de gestos de gratidão, de 
solidariedade, de valorização ao seu trabalho.

         Crie o hábito de dar a cada pessoa mais do que o que recebe dela e não espere compensação 
por tê-lo feito, sequer o mínimo gesto de gratidão.

         Dificilmente você estará em condições de proporcionar a um cliente ou a um empregador mais, em 
valor financeiro, do que está recebendo por seus serviços, mas você deve se esforçar por proporcionar 
mais valor de utilidade do que a importância que recebeu.

         Por exemplo, cada livro que você lê é adquirido a um determinado custo (em valor financeiro), mas 
as idéias que cada livro lhe apresenta deve lhe acrescentar o potencial que lhe permita conquistar mais 
valor (valor de utilidade) do que aquele que possuía antes de entrar em contato com o livro.

         Assim sendo, ao adquirir o livro você adquiriu um valor de utilidade superior ao valor financeiro que 
você pagou por ele.

         Entendeu agora?

         Por exemplo, no Brasil o custo dos carros é muitas vezes superior ao custo dos carros em outros 
países,  porque o governo onera esse tipo de bem com impostos excessivos (ouvi falar  que mais da 
metade do preço do veículo é imposto).

         Por outro lado, o carro usado não recebe o agravo dos impostos que existem para o carro novo.

         No  entanto  quando  você  vende  o  seu  carro  usado,  o  mercado  lhe  paga  com  uma  grande 
desvalorização em relação ao preço que pagou por ele quando novo. 

         Assim sendo, pelo menos no Brasil, é mais inteligente comprar um carro com pouco uso do que 
comprar um carro novo.

         Você consegue encontrar carros que rodaram muito pouco (quase zero quilometro), por um preço 
bem mais razoável, do que o mesmo carro, novo.

         No caso do carro usado, o  valor financeiro que você paga por ele, é menor do que o  valor de 
utilidade do bem que você adquiriu.

         Esse mesmo carro adquirido novo, a um  valor financeiro bem maior, tem o seu  valor de  o  valor 
financeiro que lhe pagam. utilidade diminuído.

         Dizendo em outras palavras: proporcione um serviço ao seu empregador ou ao seu cliente que 
exceda

         Ao fazê-lo você estará agregando valor ao mundo através de cada trabalho ou serviço que presta, o 
mundo estará se tornando melhor graças ao seu trabalho.

         Por outro lado, se for você o empregador, use sua criatividade para proporcionar a seus funcionários 
as oportunidades e os meios para que possam crescer continuamente em função de seus esforços.

         Ao fazer assim estará proporcionando a eles o  valor financeiro (o valor que lhes paga por suas 
funções) e o valor de utilidade (a oportunidade que a função que exercem poderá lhes proporcionar em 
sua organização).

         Se seus funcionários usarão ou não o valor de utilidade que você estará lhes proporcionando, não é 
problema seu.



         Lembre-se: da mesma forma que cada folha de grama, que cada aspecto sutil da natureza é uma 
expressão da perfeição de Deus, assim também Deus espera que cada um de nós possa expressa-lo em 
cada um de nossos mínimos gestos.

         Tendo um Deus abundante e dadivoso, como realmente temos, é óbvio que Ele deseja que cada um 
de nós, que sinta vontade de se expressar através da arte da música, tenha recursos suficientes para 
poder ter um piano, um saxofone, ou qualquer outro instrumento que permita a expressão da arte que 
possamos sentir brotando dentro de nós.

         É da vontade de Deus que permitamos a livre expressão de nossos potenciais dentro dos mais alto 
padrão que nos seja possível; se assim não fosse por que teríamos nascido com os potenciais com que 
nascemos?

         Por que nos seriam dados potenciais se não nos fossem proporcionadas as condições para extrair 
deles o máximo que podem realizar?

         De que lhe serve ser dotado(a) de uma profunda noção estética, se você não tem meios para se 
cercar de obras de arte?

         De que serve saber ler, para alguém que esteja isolado em uma ilha deserta onde não existam 
livros?

         De que serve ter um paladar apurado se suas condições econômicas apenas lhe permitem comer 
arroz com xuxu?

         Todos os nossos potenciais e tudo em nós que possa nos proporcionar alegria, provém de Deus.

         “... não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos; mas a 
nossa capacidade vem de Deus.” 2 Co 3.5

         Assim sendo, quando nos realizamos expressando ao máximo, o melhor de nossos potenciais, na 
realidade estamos expressando a presença de Deus em nós. 

         “...  porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o fazer, segundo a sua boa  
vontade.” Fp 2.13

          O desejo que você sente em conseguir conquistar riquezas, nada mais é que o desejo de Deus em 
proporcionar-lhe a abundância que você merece ter por ser filho dEle.

         Não há portanto, nenhuma justificativa em desejar menos, ou em se contentar com pouco, é seu 
dever não ser mesquinho naquilo que quer.

         Compete a você focar e expressar o desejo de Deus que está dentro de si.

         Embora  isso  esteja  muito  evidente  para  mim,  não  parece  estar  muito  evidente  para  algumas 
pessoas que insistem em crer que o sacrifício, o sofrimento e a pobreza agradam a Deus.

         Esses infelizes, que assim crendo, habilmente perpetuam a infelicidade em suas próprias vidas, 
acreditam que a pobreza é parte de um plano divino, voltado à purificação de suas vidas.

         Tive o desprazer de ouvir um pastor referir-se à própria miséria, dizendo: “Sofro o peso de minhas 
dificuldades financeiras, porque Deus me quer puro diante de seus olhos.”

         Ora, estou certo que Deus saberá avaliar sua pureza, mas certamente não terá que suportar a sua 
burrice!

         Acredito em um Deus bom, portanto não posso aceitar que teria criado seus filhos para o sofrimento.



         Esse tipo de pessoa vê Deus, como um deus pobre e acredita que não há o suficiente no universo 
para que todos sejam ricos.

         Ora, creio em um Deus de abundância e de fartura, talvez por isso Deus se apresente em minha 
vida com fartura e abundância, já que isso é o que expresso, mesmo em meus menores pensamentos.

         Outros sentem uma grande vergonha de pedir riqueza a Deus, pois se julgam não merecedores ou 
acham que não é digno fazer tal pedido a Deus.

         No  máximo  se  contentam  em  pedir  algumas  migalhas  que  lhes  permitem  manter  suas  vidas 
miseráveis.

         Basta pensar um pouquinho para concluir  que uma pessoa em necessidade, se desgastará em 
busca de um mínimo essencial  para  preservar  sua vida e  as  dos  seus;  ao passo que uma pessoa 
abundante disporá de mais tempo e possibilidades para se dedicar as coisas do espírito.

         Ora  Deus  quer  a  abundância  de  seus  filhos  e  é  fato  consumado  que  uma  pessoa  cujas 
necessidades fundamentais estejam sobejamente atendidas terá melhores condições de expressar mais 
carinho, amor e consideração para com nosso Pai celestial, bem como para com seu próximo.

         E não são esses os maiores mandamentos, que nos foram outorgados por Jesus? 

         “... Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu  
pensamento.  Este é o primeiro e grande mandamento.  E o segundo, semelhante a este, é: Amarás 
o teu próximo como a ti mesmo.” Mt 22.37,39 

         Isso me conduz à parábola dos talentos, onde o mau servo enterrou o talento que recebeu do seu 
senhor e, quando este voltou de sua viagem, em nada havia progredido em relação aos bens que havia 
recebido.

         É óbvio nesta parábola que o prazer do senhor, foi constatar que os servos mais diligentes, haviam 
conquistado bem mais do que aquilo que lhes havia sido dado inicialmente.

         Da mesma forma, manifestou sua ira em relação ao servo mesquinho, que não ousara ir além das 
condições iniciais que lhe haviam sido dadas.

 A GRATIDÃO, O GRANDE SEGREDO PARA SE ALCANÇAR A RIQUEZA

          É através do habito da gratidão que se cumpre a citação bíblica de “aquele que tem, mais lhe será 
dado”; o subconsciente só fica sabendo que “tenho” quando agradeço.

         “Porque àquele que tem, mais lhe será dado, e terá em abundância; mas àquele que não tem, 
até o que tem lhe será tirado.” Mt 25.29

         Para que você entre em sintonia com a substância que tudo permeia que emana de Deus e constitui 
todo o universo manifesto, é preciso que gere dentro de si a harmonia necessária para esse fim.

         E essa harmonia é gerada pela gratidão e pelo hábito de agradecer a Deus por todas as coisas que 
Ele nos proporciona.

  GRATIDÃO E RIQUEZA

          Se  houvesse  uma  palavra  mágica  capaz  de  gerar  a  riqueza,  essa  palavra  certamente  seria 
gratidão.

Como cristão,  você sabe que existe uma inteligência que tudo permeia no Universo, a quem 
chamamos Deus.



Você  também  sabe  que  somos  filhos  de  Deus  e  que,  como  tais,  fazemos  jus  a  todas  as 
promessas que as escrituras nos asseguram e que garantem que possamos ter tudo que desejamos, 
desde  que dentro daquilo que seja razoável e ético.

A terceira coisa a aprender é praticar a gratidão por tudo aquilo que Deus nos envia, mesmo 
porque Ele sabe, melhor do que nós, o que realmente necessitamos.

A pratica da gratidão nos aproxima mais de Deus e é fácil compreender que quanto mais próximo 
vivemos da fonte da riqueza, mais riqueza iremos receber.

O que acha?  Quem se aproxima mais de Deus? Aquele que cultiva a presença de Deus em sua 
vida e agradece cada pequeno conforto que a vida lhe traz, ou aquele que nunca pensa em Deus e nunca 
se lembra de agradece-lo?

Ao sermos gratos estamos fixando nossa atenção em Deus e nas bênçãos que dele provêm, o 
que faz com que mais coisas boas recebamos e que essas bênçãos cheguem a nós de uma maneira mais 
rápida.

A razão  para  isso  é  muito  simples,  ao  mantermos  em nos  uma atitude  mental  de  gratidão, 
estamos entrando em sintonia com a fonte de onde as bênçãos provêem.

Observe que tudo que você possui, veio até você a partir de certas leis que regem o universo (se 
você for muito materialista, certamente preferirá chama-las de leis do mercado).

A gratidão irá guiar sua mente pelos caminhos por onde as coisas vêm até você e o manterá em 
íntima  harmonia  com o pensamento  criativo  ao  invés de  fazer  com que  resvale  para  o  pensamento 
competitivo.

A competitividade gera pobreza, dependência, falsidade e sentimentos dúbios, ao passo que a 
criatividade gera soluções que encaminham celeremente para a riqueza.

Certamente  conheci  um  homem  pobre  em  São  Paulo  que  embora  conhecesse  bastante  do 
serviço de encanador e eletricista, preferia viver da pensão de uma viúva com quem convivia do que dos 
esforços de seu trabalho.

Esse homem era cheio do pensamento de competitividade e se media pelas pessoas ao seu 
redor.

Era extremamente amargurado e invejoso e justificava-se dizendo que não era ninguém porque 
não havia tido oportunidades nem nascido em berço de ouro.

Em outra ocasião conheci um outro homem da cidade de Taubaté, que perdera a mãe na mais 
tenra infância e teve seu pai internado como louco.

Para sobreviver engraxava sapatos nas ruas e quando dormia embaixo de uma ponte, agarrava-
se a um cachorro para não morrer de frio.

Quando o conheci esse homem já tinha se formado em duas faculdades, em Administração de 
Empresas e em Belas Artes; um de seus filhos estava muito bem encaminhado, tendo uma loja em um 
Shopping e trabalhando como ourives e sua filha possuía o diploma de Cambridge e ensinava inglês.

Qual a diferença entre esses dois homens?

Um era um boçal que só se preocupava em competir com os outros usando os recursos mais 
escusos que possuía; o outro teve que ser criativo para poder sobreviver, ele não tinha nada, nem tinha 
condições para competir com alguém, visto que dificilmente se acharia alguém em igual condições na 
cidade em que vivia, teve que ser criativo para sobreviver.



A gratidão também serve para que não caiamos no erro de supor que o “estoque” das coisas que 
desejamos seja limitado.

Ao sermos gratos, estamos abrindo as possibilidades de que as bênçãos de Deus venham para 
nossas vidas.

 Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você.  

Mantendo uma atitude sincera e constante, a reação do Universo em direção a você também será 
continua e poderosa, as coisas que você deseja fluirão de forma constante em sua direção.

É impossível ter poder sem gratidão pois é da gratidão que o poder emana e é através da gratidão 
que você se mantém conectado com o poder de onde tudo emana.

 “Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco.” 
1Ts 5.18

 Quando você fixa sua atenção nas coisas que não estão funcionando, nas coisas que faltam, nas 
coisas que não atendem suas expectativas, na pobreza e nas dificuldades, você conseguirá mais dessas 
coisas.

Ao fazer isso, você transmite esse tipo de mensagem às energias à sua volta e tudo o que é 
pobre, tudo que não funciona da maneira desejada, encontrará um canal para vir até você.

Permitir à sua mente, se identificar com o que é inferior, é abrir condições para a manifestação do 
que é inferior, é se tornar inferior, é se cercar com coisas inferiores.

Por outro lado, fixar sua atenção no que há de melhor é cercar a si mesmo com o que há de 
melhor,é se tornar o melhor.

O poder que está dentro de nós recria em nós mesmos e à nossa volta, as coisas a que damos 
nossa atenção.

Somos feitos da mesma substância que deu origem ao Universo e a tendência é que façamos 
com que nossa vida tome a forma daquilo em que concentremos nossos pensamentos.

A mente grata, está sempre fixada no melhor, no que lhe desperta a gratidão e o reconhecimento 
e, assim sendo, tende a se tornar o que há de melhor; transforma-se no melhor e recebe o melhor.

A fé é a conseqüência da gratidão e surge a partir da gratidão.

A mente grata está continuamente esperando pelo melhor e é o melhor que ela alcança e essa 
expectativa se transforma em fé.

A gratidão produz fé e as reações de gratidão geradas pela fé, geram ainda mais fé!

É preciso que você aprenda a cultivar o hábito de ser grato e que demonstre gratidão por cada 
pequena coisa boa que surja em sua vida e que aprenda a agradecer continuamente.

Pare de se aborrecer com o que não funciona, isso apenas faz com que mais coisas que não 
funcionam surjam em sua vida.

Não se ligue nos políticos corruptos, mesmo com políticos corruptos é melhor do que viver em 
uma anarquia onde as chances de crescer e prosperar seriam bem menores.

Ser grato fará com que entre em harmonia com o que é bom em tudo, e o bem em tudo, irá 
começar a vir em sua direção.



É por isso que quando me dedico a uma determinada tarefa, pareço atrair os resultados.

Participo de muitas atividades, que incluem, entre elas, escrever livros e ministrar cursos.

Quando estou escrevendo livros, outras atividades literárias vêm à minha esfera de atenção.

Quando me dedico a escrever livros, não penso em meus cursos, mas, entre um livro e outro, 
revejo  minhas  anotações  sobre  alunos  e  cursos  e  nesse  momento  o  telefone  começa  a  tocar  com 
pessoas interessadas em meus cursos.

Os resultados provêem de minha dedicação, ou,  melhor dizendo, de focar minha atenção em 
determinada atividade.

Principalmente quando, ao conseguir resultados, demonstro gratidão a Deus por isso!

 SAIBA O QUE QUER

          Se você não sabe o que quer, as energias do Universo não poderão ajudá-lo.

         Um filósofo da Antigüidade, chamado Sêneca, costumava dizer:  “Não existe vento favorável para 
aquele que não sabe para onde vai.”

         Saber o que você quer é a condição primeira para que consiga o que almeja.

         Depois  de decidir  o que quer,  monte um quadro  em sua mente;  imagine  como estará  quando 
conseguir o que quer.

         Use o máximo dos sentidos que dispõe.

         Se puder, veja, ouça, sinta, cheire e prove.

         Faça esse quadro mental o mais nítido possível e mantenha-o vívido em sua mente.

         É preciso possuir antes de poder dar, assim também, é útil  ter uma imagem mental bem nítida 
daquilo que você quer, para que fique mais fácil conquista-lo no mundo real.

         Todo mundo tem desejos vagos.

         Pergunte a qualquer pessoa o que gostaria de fazer se tivesse dinheiro e lhe dirão que gostariam de 
viajar, de comer em restaurantes caros, de ir a uma peça de teatro mais sofisticada.

         Informações vagas produzem resultados vagos.

Uma pessoa que sabe para onde quer ir, conseguirá viajar com mais facilidade; quem sabe qual o 
restaurante que deseja freqüentar e que prato irá pedir,  tem maior chance de conseguir comer o que 
gosta;  quem está familiarizado com determinada peça de teatro e até já conseguiu um exemplar  do 
programa terá a oportunidade de assisti-la.

         No tempo em que não existiam computadores, conheci uma senhora que tinha uma pequena escola 
de datilografia, ela almejava viajar e tinha a exata convicção de onde desejava ir e o que faria por lá.

Resumindo a história: essa senhora viajou pelo mundo todo, era difícil mencionar um país onde 
não estivera pelo menos por uma breve visita e os que mais amava havia visitado inúmeras vezes.

De início viajava com algum sacrifício,  separava parte  do que ganhava com sua escolinha e 
pagava a viagem em sofridas prestações mensais.



A partir do momento em que começou a realizar seus sonhos, os recursos pareciam surgir do 
nada; logo estava com uma rede de escolas em vários bairros de sua cidade e ganhava mais do que 
conseguia gastar.

Quando você deseja comunicar  uma coisa a alguém, você não lhe dá um dicionário,  mesmo 
sabendo que lá estão todas as palavras que você pretendia dizer.

Você irá arrumar essas palavras em um todo lógico que faça sentido, em que algumas coisas 
serão ditas antes que outras.

Assim também são os seus sonhos; não podem ser um amontoado de desejos sem direção, 
devem apresentar um rumo lógico que o encaminhe à sua realização final.

Quando você tenta impressionar o Universo com seus desejos, procure estabelecer um quadro 
coerente.

Os marinheiros,  durante  grande parte de suas viagens,  ficam a maior  parte do tempo vendo 
apenas céu e mar, mas cada um deles tem dentro de si um quadro do porto para onde estão navegando.

Alimentam esse quadro ao longo de toda a viagem e criam sonhos fundamentados na realidade, 
pensam em quem irão ver, em onde irão ficar, o que irão comer e que tipo de prazeres irão desfrutar 
quando lá chegarem.

Isso mantém a motivação elevada e torna mais fácil enfrentar as vicissitudes da viagem.

Você não precisa de nenhuma prática mágica, iniciática ou devocional, tudo que precisa é saber o 
que quer, formar uma nítida pintura do que quer e decidir como saberá que atingiu seu objetivo.

Não precisa separar um tempo especial para rever seu quadro mental, mas o reveja sempre que 
tiver vontade e que suas atividades o permitam.

Lembre-se que é fácil prestar atenção àquilo que você quer e gosta; o duro é ter que dedicar 
atenção àquilo que você não quer e não gosta!

Quanto mais você torna clara a sua imagem mental, trazendo à luz de sua consciência detalhes 
importantes,  mais forte se torna o seu desejo  e,  quanto mais forte  for  o seu desejo,  mais  fácil  será 
conseguir que ele influencie o Universo ao seu redor.

Mas lembre-se, formar uma imagem mental apenas, não basta, por melhor que você seja em sua 
imagem mental, isso apenas o transforma em um sonhador e sonhadores não realizam coisas.

Por trás de seus sonhos tem que haver o firme propósito de realiza-los.

E só haverá um propósito firme se você aproveitar cada momento, cada instante, cada segundo 
livre de outras ocupações, para se dedicar a tarefas e ações que o encaminhem em direção à sua meta.

É claro que, por trás do propósito inquebrantável, terá que haver uma fé extraordinária, daquele 
tipo que remove montanhas.

É que existirão montanhas, com certeza, em seu caminho, mas as montanhas apenas fortalecem 
as pernas do peregrino que tem dentro de si um propósito inquebrantável.

E ao caminhar celeremente em direção ao seu objetivo, desfrute em sua mente a sensação de já 
ter conquistado aquilo que almeja.

Esse desfrute mental irá manter sua motivação em alta e lhe dará uma satisfação prévia do que 
irá desfrutar quando seu sonho estiver plenamente realizado.



 

“E qualquer coisa que pedir em oração, acredite que já as recebeu e as terá.” Mt 21.22

“... tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco.” Mc 
11.24

 

Procure perceber as coisas que deseja alcançar, como se elas já estivessem ao seu redor, todo o 
tempo.

Perceba-se possuindo-as e usando-as.

Use-as  em sua  imaginação  da  mesma  forma  que  as  irá  usar  quando  elas  lhe  pertencerem 
realmente.

E  seja  grato,  enquanto  apenas  as  imagina,  da  mesma  forma  que  será  quando  as  possuir 
realmente.

Quem quer que agradeça a Deus, quando as coisas lhe pertencem apenas em sua imaginação, 
antes mesmo de recebe-las, é uma pessoa que realmente possui uma grande fé.

Essa pessoa, com certeza, será imensamente rica pois, já o é, de fato!

Tal pessoa consegue influenciar o Universo a seu favor, em qualquer tempo, em qualquer lugar, 
sob quaisquer circunstâncias.

Lembre-se  bem  que  não  basta  repetir  uma  afirmação  positiva,  na  forma  de  uma  ladainha 
interminável; você não precisa repetir em oração as coisas que deseja.

Você não precisa aborrecer a Deus todos os dias com os seus pedidos.

Mas, quando pedir, mantenha a visão da realização do que deseja com um propósito intenso e 
firme, apoiado em uma fé inamovível.

Observe e compreenda um grande segredo: a resposta às suas preces não ocorre quando você 
está recebendo aquilo que pediu e sim quando você esta trabalhando para conquistar o que pediu.

Não há como influenciar a Deus, Ele é muito grande e poderoso para se deixar influenciar por 
nossas mesquinhas petições.

Não adianta realizar um dia especial de preces e jejuns para pedir a Deus o que você deseja e 
depois se esquecer dEle o resto do tempo.

As orações são ótimas e têm seus efeitos,  principalmente sobre você,  clareando seu quadro 
mental e fortalecendo a sua fé, mas não é esse tipo de oração que lhe dá o que você quer.

Para conseguir o que quer, não adianta recolher-se a seus aposentos e elevar suas preces a 
Deus, o que você precisa fazer é orar sem cessar.

 

“Orai sem cessar.” 1Ts5.17

 



E por oração eu incluo não só as palavras que você pronuncia com o seu coração mas também 
manter firmemente a visão do que você quer atingir, com o firme propósito de transformar seus sonhos em 
matéria tangível, acreditando com fé que o está fazendo.

Mantenha sempre em mente que é a fé e o propósito no uso de sua imaginação criativa que faz a 
diferença  entre  uma  pessoa  que  consegue  concretizar  seus  propósitos  e  outra  que  é  apenas  uma 
sonhadora.

A ARTE DE FOCAR A VONTADE

 

         Pense um pouco a respeito da vontade dispersa e da vontade focada.

         Quando menino, certa feita, coloquei fogo em um pedaço de papel, usando uma lente que fazia 
convergir de forma focada a luz do sol.

         Mais tarde, ao estudar a hipnose, descobri que as sugestões dadas à nossa mente subconsciente, 
nada mais são que uma forma de focar nossa atenção e nossa vontade em um objetivo a ser atingido.

         Descobri então que todas as vezes em que choramos estamos em hipnose, pois a hipnose em nada 
mais consiste, do que em colocar nossa atenção em determinado foco, esquecendo todo o resto.

Imagine-se em um quarto totalmente as escuras, em que você acende uma lanterna de foco muito 
forte.

Quando o foco da lanterna é muito forte, ele lança a luminosidade sobre uma pequena área e 
mantém todo o resto na mais absoluta escuridão.

E, ao mover a lanterna, ora você ilumina uma prateleira de livros, ora ilumina uma escrivaninha, 
um telefone, uma janela...

Assim  é  a  arte  de  focar,  focalize  um  assunto  e  dedique  a  ele  o  máximo  de  sua  atenção 
esquecendo todo o resto.

Só é possível focar quando toda a sua atenção esteja dedicada a um só assunto.

Você não tem que pensar que deva usar sua força de vontade para conseguir que Deus o ajude.

Agindo assim você estaria tentando coagir a Deus e isso é uma coisa tola e também é uma coisa 
totalmente inútil.

Você não tem que tentar comover a Deus para que lhe dê as coisas que necessita, seria o mesmo 
que ter que dedicar toda a sua vontade para fazer com que o sol surja de manhã... ridículo, não é?

O mundo material é amigável e está mais ansioso em lhe proporcionar tudo o que necessita para 
ter uma vida feliz e realizada do que você está inclinado a se esforçar para obter todas essas coisas.

É uma questão de deixar as coisas fluírem para você e você consegue isso mais facilmente 
quanto usa suas força de vontade em você mesmo.

Lembra-se do que lhe falei a respeito de saber o que quer?

Quando você sabe o que quer, passa a saber o que deve pensar e fazer para conquistar o que 
quer, então, deve usar sua força de vontade para motivar a si mesmo para pensar e fazer as coisas 
certas.



Essa é a maneira correta de usar a sua força de vontade: manter a si mesmo, no curso certo em 
direção a seus objetivos.

Use sua vontade para manter a si mesmo pensando e agindo de uma maneira determinada.

Forme uma imagem mental em sua mente daquilo que você quer e mantenha essa visão com fé e 
propósito, mas use sua vontade  para manter sua mente trabalhando do jeito certo.

Quanto mais direta e continua for sua fé e seu propósito, mais rapidamente conseguirá se tornar 
rico  pois  causará  apenas  impressões  positivas  sobre  o  Universo e  não  irá  neutraliza-las  através  de 
impressões negativas.

Tudo no Universo estará conspirando a seu favor; todas as forças estarão se somando naquela 
direção.

As mentes das pessoas ao seu redor estarão funcionando de forma a fazerem as coisas que 
sejam necessárias para a realização de seus desejos e estarão trabalhando por você, inconscientemente.

É importante que você desenvolva capacidades de liderança para que consiga que essas coisas 
aconteçam.

E a liderança surge quando você decide qual a espécie de coisas que irão merecer sua atenção.

 

CUIDADO COM O QUE VOCÊ PÕE EM SUA MENTE

 

         Jamais admita em sua mente pensamentos derrotistas, pensamentos sobre pobreza, pensamentos 
sobre problemas e limitações.

Nunca dedique sua atenção a estudar a pobreza, o erro, as coisas que funcionam mal; volte sua 
atenção para coisas edificantes, pensamentos de sucesso, processos de melhoria e avanço em qualquer 
setor.

Você não consegue fazer seus sonhos se transformarem em realidade, pensando em qualidades 
opostas ao que eles representam.

A medicina moderna está enfrentando um impasse, porque está tentando resolver problemas de 
saúde, concentrando-se nas doenças.

Jamais se consegue a saúde, concentrando o pensamento nas doenças; jamais se consegue a 
riqueza, concentrando o pensamento na pobreza.

Não se consegue transcender o vício, firmando o pensamento no pecado.

A Medicina como uma ciência da doença tem feito com que as doenças aumentem cada vez mais; 
as religiões como uma ciência do pecado, tem feito da humanidade um conjunto crescente de pecadores.

Enquanto  os  economistas  estudarem os  problemas  financeiros  das  nações,  não  conseguirão 
produzir riquezas nem pagar as dívidas externas.

Se você quer riqueza, concentre-se na riqueza e em como obte-la.

Jamais, pense ou fale a respeito da pobreza; não leia temas sobre ela, não se interesse por ela, 
não a investigue, não a pesquise, não se preocupe com ela.



Você nada tem a ver com a pobreza, não se interesse por suas causas, numa tentativa de evita-
la; melhor é interessar-se pelas causas da riqueza e fazer um esforço honesto para alcança-la.

Você tem um espírito caridoso?  Então fique rico!  Essa é a melhor maneira de ajudar ao pobre.

Sendo rico você gera empregos, você gera riqueza ao seu redor, você consome coisas, você 
manda fazer coisas, você compra coisas e tudo isso gera emprego e distribui a riqueza de maneira mais 
eqüitativa.

Não  assista  noticiários  sobre  violência;  não  assista  novelas  que  divulguem  personalidades 
mesquinhas e violentas; muitas vezes a violência tem sua origem na pobreza.

Se recuse a ler ou assistir reportagens sobre a miséria, a fome, a pobreza.

Evite artigos, jornais e livros que tratam de necessidades, sofrimentos e causas sociais perdidas.

Não estou dizendo que você não deve se compadecer dos necessitados, mas dê seu dízimo e 
deixe que sua Igreja, uma instituição muito mais adequada para faze-lo, cuide das necessidades sociais 
do seu próximo.

Os  pobres  necessitam menos  de  caridade  e  mais  de  inspiração  e  direcionamento  para  que 
tenham uma profissão e fiquem melhor preparados para a vida.

Enquanto a caridade é imediatista e supre a fome com um pedaço de pão, a inspiração prepara o 
pobre para a vida e nutre a ele e à sua família, a seus irmãos e a seus filhos.

         Ajuda-los com suprimentos ou brinquedos apenas os afasta algumas horas da senda do desespero, 
da necessidade, do crime.

         A inspiração  de  um  curso  profissionalizante  os  prepara  para  a  vida  e  lhes  dá  as  condições 
necessárias para sustentarem a si mesmos e aos seus por toda uma vida.

         Uma igreja voltada às necessidades sociais cria instituições e emprega parte do dízimo para mante-
las.

         Só há duas finalidades para o dízimo de sua Igreja ele deve ser aplicado na divulgação da palavra 
de Deus e nas obras sociais, nenhum ministro, nenhum pastor, nenhum tipo de sacerdote deve extrair 
parte do dízimo para suas necessidades pessoais.

         Não é possível  manter  a visão de seus sonhos,  não é possível se concentrar  na obtenção da 
riqueza, se você desvia seu olhar, seu pensamento, sua atenção para coisas que simbolizem o oposto 
disso (doença, vicio, miséria, pobreza, etc...) sejam reais ou imaginárias.

         Se você teve um passado de penúria, se você passou necessidade, se teve fome, esqueça isso e 
não o mencione.

         Não conte isso, não pense nisso, focalize seu pensamento nos bons momentos, na riqueza, nas 
coisas que tiveram uma importância maior e útil.

         Não fique se lembrando das agruras de sua infância, dos maus momentos que passou, ou atrairá 
mais do mesmo.

         Quando você pensa como um pobre, você é um pobre, você se sente pobre, você atrai a pobreza 
como o mel atrai a abelha.

         Deixe a pobreza para trás, imagine que tudo que havia de pobre em sua vida, ficou para trás, está 
às suas costas!



         A melhor coisa que você pode fazer por si mesmo, pelas pessoas que você ama e pelo mundo ao 
seu redor é fazer o melhor de si mesmo.

         Mantenha este livro perto de você, releia-o continuamente, dedique-se a reler desde a primeira frase 
e refletir sobre cada uma das frases, detidamente, até apreender o máximo dos sentidos que cada frase 
lhe  apresente.

         Se em algum momento se sentir  desanimado ou com pensamentos negativos, se obrigue a ler 
várias páginas de uma só vez, até sentir que seu pensamento evoluiu, cresceu, ficou direcionado para 
resultados melhores e mais agradáveis.

         Essa é a sua terapia pessoal e não lhe custa nada e pode fazer muito por você e por seu futuro 
econômico!

         Não divida sua mente com outros princípios de prosperidade ou com outras teorias, escolha este 
caminho,  porque este  você sabe que funciona,  percorra-o  passo a  passo,  um dia  após o outro,  até 
alcançar seus objetivos.

         

PENSAR POSITIVAMENTE VERSUS 

AGIR POSITIVAMENTE

 

         É muito bom pensar positivamente e certamente será muito melhor do que pensar negativamente.

         Mas apenas pensar positivamente não basta, é necessário agir positivamente.

         A filosofia se divide em dogma (pensamento) e práxis (ação), dedicar-se apenas ao pensamento 
positivo é a mesma coisa que tentar pedalar uma bicicleta que tenha apenas um pedal.

         Enquanto  as  coisas  estiverem  fluindo  bem  (ladeira)  tudo  irá  bem,  mas  no  primeiro  obstáculo 
(subida), você não só cessa de avançar como começa a deslizar para trás.

         Pensar de uma certa maneira, certamente ajuda, mas é preciso também agir de uma certa maneira.

         Muitas tentativas e esforços dentro da teoria do pensamentos positivo fracassam porque as pessoas 
falham na ação, não no pensamento.

         Mesmo sendo otimista e tendo pensamento criativo positivo, o ser humano ainda não atingiu o 
estágio divino e não consegue gerar coisas apenas a partir da focalização do pensamento.

         É preciso manter as mãos ocupadas em uma tarefa útil se você deseja enriquecer.

         A ação deve complementar e expressar o pensamento.

         Pelo pensamento você pode pesquisar e descobrir onde está o dinheiro, através de uma atividade, 
de um investimento, mas apenas agindo você fará com que esse dinheiro, que você localizou, venha 
parar em sua conta bancária.

         O grande segredo da ação é: você deve devolver aqueles que lhe pagam,  mais do que estão 
lhe pagando.

         Todas  as  coisas  que  existem e  que  atraem seus  desejos  e  sua  ambição  pertencem a  outras 
pessoas.



         Você quer uma refeição apetitosa?  Ela pertence ao restaurante que a serve.

         Você quer um carro novo?  Ele pertence à loja que o vende.

         Você quer uma casa maior?  Alguém é dono dela também.

         E os proprietários dessas coisas que você deseja, exigirão um determinado pagamento para dar 
essas coisas a você.

         A única maneira correta de obter as coisas que deseja e que, legitimamente pertencem a outras 
pessoas é dar-lhes um pagamento equivalente ao valor daquilo que lhes pertence.

         Você pode atrair as coisas que deseja, com o uso do pensamento positivo, mas é o trabalho que faz 
com que elas o alcancem.

         Se você apenas pensa e cruza os seus braços, as coisas que deseja podem estar vindo mas jamais 
o alcançarão pois elas vão esperar que você abra os seus braços para recebe-las.

         E abrir os seus braços é colocar suas mãos para trabalhar.

         Seus  pensamentos  atraem as  coisas  que  você  quer,  suas  ações  é  que  fazem com que  elas 
cheguem até você.

         E quando você deve agir?

         Agora!

Você não consegue agir no passado, pois o passado já passou.

         Você não consegue agir no futuro, o futuro não existe, toda vez que o amanhã chega é hoje!

         Algumas pessoas sonham e planejam para o futuro e ficam se enganando, planejando agir  de 
determinada maneira quando o futuro chegar; quando uma determinada condição for alcançada; quando 
um determinado patamar seja atingido.

         Isso funciona de uma maneira muito especial – faz com que essas pessoas fiquem cada vez mais 
pobres.

         Não espere as condições melhorarem para começar a agir.

         Se você está trabalhando em algo que você não gosta, em algo que odeia, em algo que não quer 
fazer nunca mais, vou lhe dizer o que tem a fazer.

         Continue a fazer a mesma coisa, mas dê o melhor de si!

         Só há um lugar em que você pode agir e esse é exatamente o lugar em que você está!

         Você não consegue agir onde você não está; você não consegue agir no lugar em que gostaria de 
estar; você não consegue agir no lugar em que está sonhando estar algum dia.

         Você só consegue agir onde está.

         Não se preocupe se o trabalho que você fez no passado, se o trabalho que você fez ontem, estava 
bom.

         Preocupe-se com o trabalho que você está a fazer agora, neste exato momento.



         Não espere que o lugar em que trabalha, que o ambiente em que trabalha, que as pessoas com 
quem trabalha, melhorem.

         Faça o melhor que puder e isso dará ao Universo a chance de mudar as coisas para você.

         É preciso que você faça a sua parte, para que o Universo tenha condições de ajuda-lo.

         Você tem que agir com toda a sua força, com toda a sua capacidade de entendimento, com todo o 
seu coração e tem que fazer isso agora!

         Não interessa se você estará fazendo hoje o mesmo que você fez no passado, você estará fazendo 
a mesma coisa de maneira melhor!

         Não espere que as coisas mudem para melhor para que possa dar o melhor de si.

         Comece já, dê o melhor de si enquanto espera as coisas melhorarem.

         Dar o melhor de si é a condição necessária, é a condição que o Universo necessita, para trazer 
condições melhores para você.

         Ninguém está  tão  perdido  que  não consiga  encontrar  um lugar  melhor,  uma condição  melhor; 
ninguém está trabalhando em um emprego ou atividade tão ruim que não consiga encontrar um emprego 
ou atividade melhor.

         Mas essas coisas só se tornarão possíveis se você der o melhor de si agora, na tarefa exata que 
você está fazendo neste minuto!

         O presente é o meio a ser utilizado para se conquistar o futuro.

         Se as condições que você tem hoje não têm nada a ver com as condições que você quer alcançar, 
entenda que  o presente é o meio a ser utilizado para se conquistar as condições que você quer 
alcançar.

 

A AÇÃO EFICAZ

 

         Cumprir o seu dever, fazer suas obrigações é ser eficiente, mas ser eficaz é mais do que isso.

         Ser eficaz é cumprir o seu dever, fazer suas obrigações da melhor maneira que você puder, 
com sua mente, com seu coração, com seu espírito, presentes naquilo que você faz.

         Apenas “se livrar” das coisas que tem    que fazer, não o levará um milímetro em direção às suas 
metas.

         Não basta fazer o suficiente, você tem que fazer tudo o que for possível!

         E você tem que fazer tudo o que for possível, na tarefa que está fazendo, no lugar em que está 
trabalhando, e agora (não em outra tarefa, nem em outro lugar, nem em outro momento do tempo).

         Você só irá progredir se conseguir se tornar maior do que sua atividade atual.

         E você jamais se tornará maior do que sua atividade atual se a fizer apenas para contentar os 
padrões costumeiros, você tem que fazer mais, você tem que fazer maior, você tem que fazer antes e 
tem que conseguir fazer tudo isso AGORA!



         Você não se torna maior do que seu cargo atual, fazendo menos do que esperam de você.

         Aliás, você não consegue se tornar maior do que seu cargo atual fazendo tudo o que esperam de 
você.

         Você só se torna maior do que seu cargo atual, fazendo mais (muito mais) do que esperam de 
você.

         A evolução, o progresso é uma conseqüência natural do aumento dos desempenhos, do aumento 
das necessidades, do aumento do serviço que é prestado.

         Talvez o Tarzan se contentasse com um cipó mais forte, mas certamente você só se satisfará com 
um carro melhor (ou uma bicicleta melhor é tudo que você consegue ter?).

         Há quem já esteja de olho em aviões e helicópteros executivos.

         Todos os dias têm as mesmas 24 horas, mas nem todos os dias são iguais.

         Têm dias que são plenos de realizações, você os termina com a sensação de ter feito algo útil, de 
ter realizado alguma coisa.

         Outros dias não são tão bons; as coisas não rendem, o tempo passa batido, sem que nenhuma 
tarefa seja levada a bom termo.

         O que faz você ser um sucesso ou um fracasso depende da quantidade de dias bons ou ruins que 
você tem.

         Se você só tem dias ruins, certamente sua vida é um fracasso.

         Se você só tem dias bons, com certeza você já é um sucesso.

         O que você está fazendo agora para assegurar que a maioria de seus dias, sejam dias bons?

         Cuidado com a procrastinação (deixar para depois), se há alguma coisa que possa ser feita hoje e 
você não a está fazendo, quando o amanhã chegar, haverá o dobro das tarefas esperando por você.

         As vantagens de se cumprirem mais tarefas do que aquelas que deveriam ser feitas é conquistar 
mais tempo para fazer as coisas que sejam realmente importantes, quando o amanhã chegar.

         As  conseqüências  de  não  se  cumprirem  as  tarefas  do  hoje,  em  geral  geram complicações  e 
entraves desastrosos para o amanhã; muito mais  do que conseguiríamos supor.

Muitas vezes as grandes oportunidades dependem de alguma pequena coisa que tenhamos feito 
anteriormente (ou deixado de fazer).

         Uma pequena negligência em fazer alguma pequena coisa que precisa ser feita, pode fazer com 
que se atrase bastante a realização dos seus sonhos.

         Procure fazer a cada dia, tudo o que você puder fazer naquele dia, até mais se puder.

         Mas não pense que deve fazer um maior número de trabalho, não é isso que conta.

         O que conta mesmo é fazer cada trabalho da melhor maneira que possa.

         Se cada coisa que você faz tem uma falha, sua vida inteira será cheia de falhas e você será um 
fracassado.



         Por outro lado, se cada coisa que você faz é de uma qualidade superior, logo sua vida inteira vai 
exibir esse grau de qualidade e você será um sucesso.

         O fracasso consiste em fazer um grande número de coisas de maneira deficiente; por outro lado, o 
sucesso consiste em fazer um grande número de coisas da melhor maneira possível.

         Assim, ter sucesso é como somar dois mais dois.

         Se o número de coisas bem feitas for maior do que o número de coisas mal feitas, a balança do 
sucesso penderá em sua direção.

         Lembre-se que o contrário também é verdadeiro.

         Está em seu poder fazer o que é certo ou fazer o que é errado e, as conseqüências de agir assim 
também lhe pertencem.

         A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória!

         Faça todos os dias tudo o que você tem que fazer naquele dia e faça cada tarefa da melhor maneira 
possível.

 

UTILIZE SEUS POTENCIAIS E 

FAÇA ISSO COM UMA ATITUDE MENTAL POSITIVA

 

         Cada  pessoa  possui  potenciais  diferentes  de  outras  pessoas  e  são  essas  características  que 
diferenciam você dos demais, que geram as oportunidades para que você se destaque dos demais.

         Pense em cada um de seus potenciais, como ferramentas de trabalho.

         Qualquer operário lhe dirá que as boas condições das ferramentas determinarão em grande parte, a 
esmerada execução de um trabalho.

         Assim sendo, mantenha suas ferramentas em boas condições e, ainda mais importante, use-as para 
fazer tarefas que sejam condizentes com suas finalidades.

         Não basta ter boas ferramentas é preciso saber usa-las.

         Dois  trabalhadores,  com conhecimentos  diferentes,  usando  as  mesmas  ferramentas  produzirão 
resultados bem diferentes.

         Aquele que tiver mais pratica certamente terá condições de exibir um trabalho melhor elaborado.

         Aquele que souber menos, certamente não chegará a seus pés.

         Você irá se sair melhor no tipo de atividade que utilize mais intensamente as melhores ferramentas 
que você dispõe.

         Ora, se ferramentas são potenciais, olhe para seus potenciais e decida em que tipo de atividade 
eles são utilizados de maneira melhor.

         Mesmo sendo assim, não se deixe vencer pelo quinhão com que nasceu.



         Existem muitos outros potenciais que podem ser desenvolvidos por você, através da dedicação e do 
esforço.

         Não  tenho  nada  contra  você  querer  fazer  o  que  você  quer  fazer,  desde  que  se  dedique  a 
desenvolver as qualidades necessárias para obter o sucesso, nessa atividade.

         Você não tem a obrigação de fazer alguma coisa que não goste, a menos que a coisa que faz e que 
não gosta, seja um degrau a conduzi-lo em direção ao objetivo de fazer o que gosta.

         Mas tome cuidado em não fazer isso, alimentando pensamentos negativos em sua mente.

         Faça tudo o que for preciso a cada dia e faça cada tarefa da melhor forma que souber fazer, mas 
cuide de manter sua mente ocupada com pensamentos bons e construtivos.

         Faça o melhor que puder e o faça sem pressa.

         Se você se descobrir tendo pressa, saiba que a pressa gera competitividade e a competitividade 
leva à pobreza.

         Não é interessante competir (a menos que seja apenas com você mesmo, em direção à superação 
pessoal) quando você se torna competitivo você perde a criatividade e deixa de fluir com a vida.

 O  SEGREDO  DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL  NOS  NEGÓCIOS  É  CAUSAR  A IMPRESSÃO DE 
GANHO

 

         Em qualquer tipo de negócio, você terá que lidar com pessoas e para assegurar que sua interação 
com  as  outras  pessoas  resulte  em  progresso  em  direção  ao  sucesso,  aja  de  maneira  a  causar  a 
impressão de ganho a cada momento.

         As pessoas estão eternamente em busca de ganharem mais: querem ganhar mais dinheiro; querem 
ganhar mais atenção; querem ganhar mais carinho; querem ganhar mais beleza; querem ganhar mais 
sexo.

         Não é errado desejar mais riqueza.

         Ao desejar mais riqueza, você está desejando uma vida mais abundante.

         Querer uma vida abundante é ter aspirações.

         Como alguém pode ser condenado por ter aspirações?

         A própria atração sexual é um tipo de instinto que leva as pessoas a se apaixonarem por outras 
pessoas  que aparentemente  irão  lhe  proporcionar  mais  do  que  conseguiriam ter  se  permanecessem 
sozinhas.

         A impressão do ganho é fundamental  em tudo,  mesmo que você esteja  vendendo amendoins, 
ofereça mais do que aquilo que estão lhe pagando.

         Aqui em casa trabalha uma faxineira que é crente, embora não pertença à nossa igreja.

         Sempre que posso converso com ela a respeito de suas crenças, não falo a respeito de nossa igreja 
porque sei que a maioria dos crentes tem grandes preconceitos a respeito do Pensamento Positivo, do 
Poder do Subconsciente e outros conceitos ensinados pelo Dr. Murphy, pois alguns pastores ignorantes 
acreditam que pensar de uma maneira mais ampla é ser um “falso profeta”.



Isso é uma pena, mas não há nada que eu possa fazer e não desejo interferir na fé que ela tem 
mas, de vez em quando,  converso com ela a respeito de fazer as coisas com amor.

         Certamente quem faz as coisas com amor, está dando algo a mais do que lhe pagam.

         Ontem, ao abrir a gaveta da cômoda que temos no banheiro, onde guardo meu aparelho de barba, 
vi que ela tinha arrumado a gaveta e disposto das coisas que lá estavam de uma maneira mais útil – fiquei 
agradavelmente surpreso.

         Por outro lado, estive no Banco hoje, para pegar um talão de cheques e tem lá uma máquina que 
imprime as folhas de cheques, depois você tem que grampeá-las dentro de uma capinha.

         Pedi ajuda à moça que atende junto às máquinas ela fez tudo de qualquer jeito, separou as folhas 
de cheque rasgando algumas e deixando rebarbas e quando grampeou o talão, deixou as folhas fora de 
esquadro sobrando para fora da capa.

         É por isso que ela tem uma das piores funções da agência, ela não faz as coisas com amor e se ela 
não aprender a lição do amor que, em termos de trabalho consiste em proporcionar mais do que apenas 
cumprir as tarefas com pouco caso e sem esmero, ela não irá crescer dentro daquela organização.

         Isso funciona para todos nós e é como uma lei  da natureza que atua sobre qualquer atividade, 
função ou trabalho.

         Há algum tempo assisti na televisão uma entrevista com um rapaz que possui uma barraquinha de 
doces no Rio de Janeiro e que desenvolveu tanto o seu negócio que hoje é convidado para dar palestras 
nas empresas.

         Quantas barraquinhas de doce existem em uma cidade?

         Milhares, com certeza.

         Mas apenas aquele rapaz conseguiu se destacar da multidão e realizou isso proporcionando mais 
do que lhe pagavam, fazendo as coisas com mais amor.

         Essa é a diferença que faz a diferença.

         Quando você não faz dessa forma, está fechando as portas do sucesso, do progresso financeiro e 
da riqueza.

         Pense em uma bola que seja arremessada para cima: quando para de subir, começa imediatamente 
a descer, assim também, quando você para de proporcionar mais do que lhe pagam, você começa a 
perder o seu valor, a descer, a cair, a diminuir suas chances de sobrevivência.

         Outro dia mandei recarregar um cartucho de tinta para meu computador e a loja colocou em minha 
sacola um pacote com 50 folhas de sulfite, como um brinde.

         Mesmo sabendo que provavelmente o custo do sulfite já está embutido no preço que paguei, senti 
que houve um ganho.

         E você?  O que está proporcionando a mais do que lhe pagam?

         Quando estou em São Paulo, costumo almoçar em um pequeno e modesto restaurante que fica em 
uma galeria que não tem grandes atrativos.

Esse restaurante é pouco mais que um bar mas escolho comer lá porque serve saladas cruas e 
um excelente suco de laranja, o que está dentro do sistema alimentar que é ensinado por nossa igreja e 
proporciona saúde e longevidade.



Mas será que é pela salada e pelo suco de laranja que prefiro comer lá?

Certamente existem milhares de bares e restaurantes em São Paulo que servem saladas e sucos 
de laranjas, não é verdade?

Mas nesse pequeno restaurante as folhas da salada são picadas com esmero; o copo de suco é 
maior do que nos outros bares e as laranjas utilizadas são frescas.

Quando pago minha refeição, invariavelmente ganho algumas balinhas junto com o troco.

É muito difícil que eu coma essas balinhas, mas quando as recebo tenho a oportunidade de dá-las 
à caixa do banco, ao filho do jornaleiro, enfim, a onda de amor que ali  começa acaba tocando mais 
alguém através de mim.

A moça do caixa, uma japonesinha, é filha do proprietário e embora atue como caixa, uma função 
bastante simples, é formada em Economia.

Isso me faz pensar que ela está em uma função muito aquém de suas capacidades, mas, mesmo 
assim faz o seu trabalho com amor e dedicação - uma lição para todos nós.

Nenhuma função é tão pequena que não possa proporcionar algo a mais; nenhum trabalho tem 
menos dignidade do que outro qualquer.

Pense nesse algo a mais como uma maneira de compartilhar o amor que há em você.

Porque se não há amor em você, então porque você freqüenta nossa igreja?

Se você ainda não compreendeu que a mensagem de Jesus é amor, então porque perde seu 
tempo estudando nossas apostilas?

Aprenda a compartilhar o amor a cada momento, a cada instante, mesmo que você não esteja 
prestando um serviço, realizando uma negociação, fazendo uma venda.

Quando  você  dá  mais  de  si  mesmo,  está  pondo  em  ação  uma  lei  da  natureza,  a  lei  do 
crescimento.

Observe que tudo tende a crescer na natureza.

Uma pequena nascente, transforma-se em um riacho que lá na frente vira um rio, logo mais um 
ribeirão, avançando em direção ao mar.

Uma semente, logo gera um botão que acaba virando uma flor.

E o que acontece quando crescemos?

Tanto a flor quanto o rio, ao crescerem estão tornando o mundo em que estão inseridos em um 
lugar melhor para se viver.

Quando você fica rico, você está crescendo economicamente e seu crescimento gera empregos, 
consome novos produtos, dá origem ao progresso que faz com que tudo progrida à sua volta.

Você tem a obrigação moral de ser bem sucedido, considerando que são as coisas feitas com 
amor que trazem o sucesso para você.

No  Japão  existe  um  conceito  empresarial  denominado  KAIZEN,  que  consiste  em  buscar  a 
melhoria contínua - fazer hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã (já que amanhã você estará 
fazendo melhor do que hoje.).



Quando você está se esforçando continuamente para compartilhar o seu amor através de suas 
ações, de suas atitudes, de seu trabalho, você passa a ter uma nova percepção de si mesmo.

Isso aumenta suas chances de conseguir uma fé inquebrantável que lhe permite enfrentar todos 
os desafios com uma força maior do que aquela que teria a seu dispor se não o fizesse.

Afinal João costumava dizer: “Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em 
Deus, e Deus nele.” 1 Jo 4.16

Que o seu trabalho lhe traga a plena certeza de que você está crescendo em direção a Deus, que 
é o mesmo que crescer em direção à fortuna e à riqueza.

E você conseguirá fazer isso mais plenamente quando conseguir que, com o seu trabalho, com 
seu amor ao trabalho, todo mundo tenha igual oportunidade de crescer.

No processo do enriquecimento você descobrirá que ninguém enriquece sozinho, quando você 
cresce em direção a riqueza, faz com que outros cresçam com você e certamente todos ganham com 
isso.

 ADOTE A DISCRIÇÃO EM SEU CAMINHO PARA A RIQUEZA

          A virtude é sempre discreta.

         Enquanto a paixão é estabanada, o amor é discreto e flui com suavidade.

         Quando pensamos em Jesus pensamos em mansidão e amor.

         Não exiba sua riqueza, não se gabe de suas posses não cultive o orgulho.

         Não seja egoísta em seus propósitos, que o que você queira para si, queira também para o seu 
próximo.

         Quando você compartilha com os outros, essa qualidade muito rara em nossos dias, passa a ser 
percebida e torna você uma pessoa especial aos olhos de seu próximo.

         Não  que  você  deva  esperar  gratidão,  a  espera  de  gratidão  é  apenas  uma  oitava  maior  da 
mesquinharia.

         Afinal Jesus deu sua vida por nós e não retribuímos a ele com o mesmo quinhão.

         O compartilhar, atua para além da esfera material e contribui para acrescentar à personalidade de 
quem o pratica um brilho especial que traz autoconfiança, aumenta a auto-estima e transmite às pessoas 
uma aura de segurança e competência.

         E é óbvio que, qualquer profissional que transmita segurança e competência, alcança o sucesso e, 
por conseqüência passa a ter uma facilidade maior para conquistar riquezas.

         Aquele que põe em prática os ensinamentos do ATALHO SIMPLES PARA RIQUEZA se tornará rico 
porque  estes  ensinamentos  são  infalíveis,  baseiam-se  em conhecimentos  milenares  transmitidos  em 
todos os livros sagrados, inclusive a Bíblia, como vimos ao longo destas lições.

         Ao aplicar conscienciosamente estes princípios em sua vida prática, você descobrirá que ficar rico é 
pura matemática.

         Quando se soma dois mais dois, o resultado sempre será quatro.

         Assim também, a aplicação destes princípios de forma sistemática sempre conduz à riqueza, não 
poderia ser de outra forma.



         Basta ter na mente o propósito firme de aplicar estes princípios e manter suas mãos ocupadas com 
o trabalho que está fazendo, não importa que tipo de trabalho seja, nem qual a quantidade de potencial 
que oferece.

         Faça o melhor que possa, não se contente com um desempenho mediano e faça isso outra vez 
amanhã e no outro dia, e no outro...

         O propósito que você tem em sua mente tem que irradiar de suas ações, tem que transpirar do seu 
rosto, tem que estar presente em cada pequeno gesto seu.

         Que cada pessoa que se aproxima de você saiba que você tem um propósito – não porque você o 
diz, e sim porque você age com um propósito definido!

 ABRA OS OLHOS PARA AS OPORTUNIDADES

          Da mesma forma que não se inicia a construção de uma casa pelo teto, você também não atingirá 
sua realização plena de um momento para o outro.

         Há muitas etapas a percorrer, degraus a subir, chances a conquistar; assim sendo, fique atento e 
cada pequena oportunidade de melhorar as suas chances deve ser agarrada com unhas e dentes.

         Não se deixe abater pelos desafios, conquiste seu caminho palmo a palmo, centímetro a centímetro 
se preciso for.

         E se as oportunidades não caírem em cima de você, crie-as você mesmo, vá atrás delas, corra atrás 
delas...

         Uma grande tristeza em nosso país é que a maior parte de nosso povo quer um emprego e não um 
trabalho.

         Quando o amor transborda através de suas ações e está presente em cada pequeno gesto seu, 
nasce  em  você  uma  capacidade  criadora  que  certamente  o  levará  ao  verdadeiro  espírito  do 
empreendedorismo; à busca da sobrevivência por seus próprios meios; à não dependência de terceiros 
para conseguir riquezas.

         Muitas vezes as circunstâncias, o governo, a sociedade e outros tipos de pressão, tentam impedir o 
crescimento financeiro das pessoas.

Não se deixe abater.

         Lembre-se que o Universo é pleno de riqueza e há o suficiente para todos, assim sendo, não há 
pressa, faça o que tem que ser feito de forma inexorável, contínua, persistente.

         E acima de tudo, não entre em competição com ninguém; não é necessário,  você não precisa 
conseguir o quinhão dos outros para alcançar o nível de riqueza que deseja.

         Quem atua de maneira consistente no presente não precisa se preocupar com o futuro; não ocupe 
sua mente com preocupações, cuide do agora e quando o amanhã chegar, cuidará de si mesmo.

         Estatísticas  comprovam  que  mais  da  metade  das  preocupações  estarão  resolvidas  antes  que 
tenham a chance de se tornarem realidade.

         Portanto, ao invés de se preocupar, use sua mente para coisas que prestem.

 LEMBRE-SE QUE TUDO SEM DEUS É NADA E QUE NADA COM DEUS É TUDO

 



         Pense que trazer Deus em seu coração, agir com amor, procurar dar o melhor de si, transforma 
você numa pessoa invulnerável.

         Como consta no poema IJUCA PIRAMA: 

                             A luta que aos fracos abate;

                            Aos fortes só resta exaltar.

 

         Aja da maneira certa e se aquilo que espera não for alcançável, virá para você algo melhor 
ainda!

 

         Estude este texto, faça dele seu companheiro de viagem e por onde quer que vá habitue-se a reler 
estas lições até que sua mente fique condicionada para o sucesso.

         Mantenha em sua mente seus sonhos, lembre-se sempre de agradecer tudo que Deus põe em seu 
caminho e mantenha suas mãos ocupadas com amor.

 

REVISÃO DOS PRINCÍPIOS DO ATALHO SIMPLES PARA A RIQUEZA

 

         “Você pode introduzir em sua vida mais poder, mais riqueza, mais saúde, mais felicidade e  
mais  alegria,  descobrindo  como  entrar  em  contato  e  libertar  o  poder  oculto  de  seu  
subconsciente.”

                                                                  Dr. Joseph Murphy

 

         1 – Deus quer que você seja rico(a)!

         2 – Dependendo do que você faz com a quantidade de horas que tem em seu dia, você será rico ou 
pobre.

         3 – Cada um de nós tem o direito inalienável de ter acesso e possuir tudo que lhe seja necessário 
para  que  consiga  se  desenvolver  plenamente,  fisicamente,  mentalmente,  materialmente  e 
espiritualmente.  Ou seja, você tem o direito de ser rico(a)!

         4 – É uma lei natural que as causas produzam efeitos, assim sendo, se você fizer as coisas de 
maneira certa, infalivelmente alcançará a riqueza.

         5 – Combata em si os mitos que impedem que a riqueza se manifeste em sua vida: o lugar em que 
se vive, a idade que se tem, a falta de recursos financeiros e o conhecimento insuficiente.

         6 – Não é o que você faz que faz a diferença, é a maneira como faz.

         7 – Não é porque alguém é rico que você tem que ser pobre.  Há riqueza suficiente para todos.  Há 
mais do que o suficiente para todos.  As riquezas de Deus são inexauríveis.

         8 – A Lei da Evolução está presente em tudo, tudo está continuamente evoluindo e crescendo.



         9 – Quando você não faz suas escolhas, outras pessoas escolherão por você.

         10 – Pequenos esforços, pequenos resultados.

         11 – Não seja mesquinho com a vida, faça MAIS.

         12 – Dê a Deus de maneira generosa e certamente Ele o abençoará – pratique o Dízimo.

         13 – A semeadura é livre, mas a colheita é inevitável.

         14 – Crie o hábito de dar a cada pessoa mais do que recebe dela.

         15 – A gratidão é um dos grandes segredos para se alcançar a riqueza, agradeça a Deus por tudo 
que recebe.

 

         Fique na Paz do Senhor!

 

Harold Hobbes
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