
 

De: 

 

Para: 

 

 

Crescendo hoje:  

Prospere na vida, ria bem alto, seja autêntica, conte 

coisas boas ao próximo, conserve o colorido nas 

bochechas e o brilho nos seus olhos, adorne a sua própria 

pessoa, conserve a sua reputação, sua saúde, sua beleza, 

seus amigos, seu nome e seu vigor moral, físico e 

espiritual. 

Lembre-se que: Palavras formam uma imagem. 

Realizações CONSTRÕEM uma biografia. 

Tenha um excelente dia hoje e sempre! 

Atenciosamente, 

Michelle & Paulo Silveira 
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Apresentação 

A ATITUDE PODE MUDAR SUA VIDA. 

ATITUDE não é apenas um reflexo do nosso estado de 

espírito... Ela é na verdade um reflexo daquilo que nós 

valorizamos.  ATITUDE é mais que dizer “eu posso”; 

ATITUDE é acreditar. Para acreditar é preciso saber 

vislumbrar o que ainda não se vê, pois o que vemos são 

circunstâncias, e para acreditar é preciso fé. A 

ATITUDE é contagiante para quem troca as dúvidas do 

passado por paixões do presente, construindo os 

pilares para o futuro. 

Cada pessoa tem em si uma essência maravilhosa e 

poderosa, que precisa apenas ser descoberta, 

estimulada e valorizada. 

ATRAVÉS DE NOSSAS ATITUDES COMPARTILHAMOS 

NOSSA ESSÊNCIA, que podem “enriquecer” ou 

“empobrecer” este fabuloso Universo. A escolha é sua! 

Invista em você, invista em escolhas e ações sensatas e 

significativas, e terá felicidade e sucesso em sua vida. 

Tenha uma excelente leitura, e que esta obra traga a 

você riqueza e prosperidade sempre. 

Michelle & Paulo Silveira 





Prefácio 

Em a “ESSÊNCIA DA VIDA COMPARTILHADA EM 

PALAVRAS” existe somente uma tônica, uma única 

preocupação: mostrar somente o lado bom, positivo, 

ingênuo, inocente, puro e simples da vida. O mal, o lado 

negativo da vida, não nos interessa, e sim, formas de 

ficar em paz com serenidade, abundância e 

prosperidade.   

Sabemos que somos uma criação muito especial da 

Natureza. Que somos capazes de tudo e podemos ser 

muito felizes cultivando o lado bom da vida. Podemos 

resolver nossos próprios problemas, ao invés de 

integrar-se neles por que os seres humanos otimistas 

agem e trabalham com todas as forças e sabem que não 

é preciso apagar a luz alheia para fazer com que as suas 

brilhem... 

É importante saber que todos os seres humanos 

nasceram para vencer e não para serem vencidos. 

Nunca houve fracasso para aquele que nunca se 

considerou vencido. 

Importante: Através dos ensinamentos desta coleção 

ATITUDE vocês leitores ganharão domínio próprio, 

riquezas espirituais, morais e materiais, além de 

adquirirem juventude e vigor.  



 

 

A obra lhes ensinará como empregar bem o seu tempo, 

que é o único bem irrecuperável; a disciplinar os 

próprios impulsos, a compreender sem revolta as 

críticas e as reprovações; a evitar conversações inúteis; 

a repetir as lições edificantes tantas vezes quantas se 

fizerem necessárias sem desanimar. 

Ensinará a pensarem sempre assim: Hoje será o 

melhor dia da minha vida. Dará forças para que nunca 

desistam, pois quem se abandona abandonado fica! 

Ensinar-lhes-á que tudo pode começar agora, neste 

exato momento.  

Este livro pretende fazer os fracos tornarem-se fortes e 

os fortes invencíveis. É no perigo e nas situações 

difíceis que se conhecem os heróis e os heróis sabem 

que as dificuldades e as situações difíceis é que dilatam 

nossos poderes, tornando-nos mais fortes e 

conscientes e, quanto mais conscientes, mais nos 

preparamos para atacar e vencer os problemas pela 

raiz. 

Evoluir na capacidade de escolher novos rumos, 

melhores valores, emoções sadias e mais prósperas 

formam ATITUDES CONSTRUTIVAS. 

 



 

 

Enriqueçam suas vidas com ATITUDES 

CONSTRUTIVAS, compartilhando sempre o seu melhor 

com:  

- Gratidão a DEUS pela criação fabulosa do Universo e 

os ensinamentos diários pelas leis da Natureza. 

- Discernimento para praticar atos de valor, e fazer o 

que é justo e perfeito a si e ao coletivo. 

- Lealdade à família e seus valores essenciais: amor, 

vontade, inteligência e dever. 

- Perseverança na certeza de que somos seres em 

evolução constante e que nascemos para viver neste 

mundo de forma próspera e abundante. 

Tenha um fabuloso dia hoje e sempre na certeza de que 

a ATITUDE é sua maior riqueza. 

Agradecemos por ter investido na sua ESSÊNCIA!  

Michelle & Paulo Silveira 
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Paradoxo do nosso Tempo... 

Autor: Paulo Silveira 

 
O paradoxo de nosso tempo na história é: 

Que temos edifícios mais altos, mas pavios mais 
curtos; 

Auto-estradas mais largas, mas pontos de vista 
mais estreitos; 

Gastamos mais, mas temos menos;  
Compramos mais, mas desfrutamos menos. 

Temos casas maiores e famílias menores; mais 
conveniências, mas menos tempo; 

Temos mais graus acadêmicos, mas menos 
senso; mais conhecimento e menos poder de 

julgamento; 
Mais proficiência, porém mais problemas; mais 

medicina, mas menos saúde. 
 

Bebemos demais, fumamos demais, gastamos de 
forma perdulária, rimos de menos, dirigimos 

rápido demais, nos irritamos muito facilmente, 
ficamos acordados até tarde, acordamos 

cansados demais, raramente paramos para ler 
um livro, ficamos tempo demais diante da TV e 

raramente oramos. 
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Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos 
nossos valores. 

Falamos demais, amamos raramente e odiamos 
com muita freqüência. 

Aprendemos como ganhar a vida, mas não 
vivemos essa vida. 

Adicionamos anos à extensão de nossas vidas, 
mas não vida à extensão de nossos anos. 

Já fomos à Lua e dela voltamos, mas temos 
dificuldade em atravessar a rua e nos 

encontrarmos com nosso novo vizinho. 
Conquistamos o espaço exterior, mas não nosso 

espaço interior. 
Fazemos coisas maiores, mas não coisas 

melhores. 

Limpamos o ar, mas poluímos a alma. 
Dividimos o átomo, mas não nossos 

preconceitos. 
Escrevemos mais, mas aprendemos menos. 
Planejamos mais, mas realizamos menos. 

Aprendemos a correr contra o tempo, mas não a 
esperar com paciência. 

Temos maiores rendimentos, mas menor 
padrão moral. 

Temos mais comida, mas menos apaziguamento. 
Construímos mais computadores para 

armazenar mais informações para produzir 
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mais cópias do que nunca, mas temos menos 
comunicação. 

Tivemos avanços na quantidade, mas não em 
qualidade. 

Estes são tempos de refeições rápidas e digestão 
lenta; 

De homens altos e caráter baixo; 
Lucros expressivos, mas relacionamentos rasos. 
Estes são tempos em que se almeja paz mundial, 

mas perdura a guerra nos lares; 
Temos mais lazer, mas menos diversão; 

Maior variedade de tipos de comida, mas menos 
nutrição. 

São dias de duas fontes de renda, mas de mais 
divórcios; 

De residências mais belas, mas lares quebrados. 
São dias de viagens rápidas, fraldas 

descartáveis, moralidade também descartável, 
ficadas de uma só noite, corpos acima do peso, e 

pílulas que fazem de tudo:  
alegrar, aquietar, matar. 

É um tempo em que há muito na vitrine e nada 
no estoque; 

Um tempo em que a tecnologia pode levar-lhe 
estas palavras e você pode escolher entre fazer 
alguma diferença, ou simplesmente apertar a 

tecla Del. 
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Este livro lhe oferece de forma completa, a 

sabedoria de como e de que maneira você esteve 

condicionado desde o dia em que nasceu, e por que 

este condicionamento resultou nos seus hábitos e 

atitudes atuais, modelando sua personalidade até 

aqui. 

É então que PROSPERIDADE lhe traz muita 

sabedoria numa linguagem simples e concisa, 

como transformar aspectos prejudiciais e 

desagradáveis de sua personalidade, tornando-o o 

dono absoluto de seus ideais, conquistas pessoais e 

conjuntas, e prosperidade plena. Todo aquele que 

ler este livro e aplicar a sabedoria dele adquiridos, 

com certeza se beneficiará tremendamente, pois... 

Você não pode forçar as pessoas  

a mudar, e não deve fazê-lo.  

Elas têm necessidade de amor e intuição... 

Se não formos nós, quem será? 

Se não for aqui, onde será? 

Se não for agora, quando será? 

Se não for através da verdade, trabalho  

e do amor, como será? 

ONDE QUER QUE ESTEJA, É UM BOM LUGAR 

PARA COMEÇAR! FAÇA A SUA PARTE E QUE A 

PROSPERIDADE ESTEJA COM VOCÊ.  
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Vou continuamente criar em mim uma nova e melhor 

pessoa, pensando e agindo de forma próspera. 

Paulo Silveira  

Comece bem seu dia. Algumas pessoas parecem 

começar seu dia com o “pé esquerdo”. Se o sol está 

brilhando lá fora é por que o dia será quente demais. Se 

estiver chovendo, pior ainda, já começam a imaginar o 

trânsito que costuma piorar quando o tempo está 

chuvoso.  Se acordou cinco minutos mais cedo, xinga 

por que poderia ter dormido um pouco mais. Se 

acordou tarde, também reclama por que perdeu a hora 

e terá que inventar uma desculpa para seu chefe. 

Pare de reclamar do sol, da chuva, de ter acordado 

mais cedo ou perdido a hora. Os primeiros vinte 

minutos de seu dia determinam as vinte e quatro horas 

restantes. Então se você iniciar a manhã com ofensas, 

raiva e acreditar que tudo dará errado naquele dia por 

que começou errado, isso de fato acontecerá. Agora, se 

algo não tão bom aconteceu pela manhã e você 

acreditar e desejar que seu dia não seja afetado por 

isso, aí sim você estará tendo uma atitude de 

prosperidade. Não permita que um simples fato afete 

todo o restante do seu dia, sua semana ou sua vida.  

Crescendo hoje: Terei atitudes prósperas, começando 

bem o meu dia e tornando as 24 horas seguintes ainda 

melhores e abundantes. 
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Passar anos trabalhando sem descanso é análogo a 

esperar que um automóvel ande sete anos com a mesma 

bateria. 

Ricardo Semler 

Em alguns momentos de nossas vidas nos sentimos 

desgastados, desanimados e até desesperados, com 

aquela sensação de que tudo dá errado, de que os 

problemas parecem não ter fim. 

Ao entardecer, o sol se põe sobre todos os nossos 

problemas e sobre os erros que cometemos naquele 

dia. Mas algo maravilhoso acontece enquanto 

dormimos: somos renovados e revigorados para 

enfrentar o dia seguinte.  Por isso, o descanso físico, 

mental e emocional é fundamental para que possamos 

ter novo ânimo, energia e disposição para despertar no 

dia seguinte e enfrentar e resolver o que está pendente. 

Um corpo saudável, descansado e uma mente 

equilibrada têm uma capacidade muito superior de 

solução. O desespero não ajuda em nada, pelo 

contrário, faz com que você aja somente pela emoção, 

sem pensar nas conseqüências e de forma muito 

imediatista. 

Crescendo hoje: Terei hábitos saudáveis, descansarei o 

necessário e o essencial para que tenha uma vida de 

equilíbrio e prosperidade. 
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Quando você faz de modo inusitado as coisas comuns da 

vida, você controla a atenção do mundo. 

George Washington Carver  

Se você se levanta e faz a mesma coisa todas as 

manhãs, além de tornar sua vida um tédio, ela não terá 

qualquer evolução. Procure inovar, realizar atividades 

diferentes, criar novos hábitos, torne sua vida 

interessante e atrativa primeiro para você, e como 

conseqüência as pessoas passarão a se interessar e 

desejar estar em sua companhia. Ou você gosta 

daqueles seus amigos totalmente previsíveis, que 

nunca tem uma novidade e coisas diferentes para 

contar? Tornando sua vida inovadora a cada dia, você 

descobre novas oportunidades, enxerga novos 

horizontes, cria novos relacionamentos e como 

resultado, terá uma vida muito mais próspera e 

abundante.  As empresas não investem em inovação, 

produtos diferenciados e lançamentos à toa. 

Conquistar cliente, mercado, chamar a atenção do 

público, este são alguns dos objetivos. Então, utilize a 

mesma estratégia para atrair ainda mais riquezas para 

sua vida e seu ambiente, aumentar seu network, 

prosperar.  

Crescendo hoje: Realizarei as coisas comuns do meu 

dia de uma forma diferente, e passarei a conquistar a 

atenção e o interesse das pessoas. 

http://www.ociocriativo.com.br/frases/pesquisa.cgi?cmd=psq&chk=1&opc=txt&chk_aut=1&key=George%20Washington%20Carver%20
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Não peça a Deus para guiar seus passos se você não está 

disposto a mover seus pés. 

Michelle Silveira 

Os princípios do sucesso não funcionarão 

automaticamente em sua vida se você não se esforçar e 

trabalhar para que as coisas aconteçam.  É de 

fundamental importância que você mentalize o que 

deseja, visualize o caminho que o levará a sua 

realização, vislumbre o resultado a ser alcançado e os 

benefícios, acredite e tenha fé no que deseja obter. No 

entanto, mentalizar, desejar, acreditar, são verbos que 

indicam pensamento. E a regra é clara: 

Pensamento = desejo de resultado 

Pensamento + AÇÃO = resultado obtido 

A ação inclui preparar-se para uma oportunidade, 

manter uma rede de relacionamentos “rica”, freqüentar 

ambientes prósperos e cultos, investir em sua carreira. 

A partir do momento que estamos preparados, temos 

metas claras e objetivas e agimos para que elas 

aconteçam, o Universo retribui e apresenta a você 

oportunidades para que cresça e evolua. 

Crescendo hoje: Estabelecerei metas em minha vida, 

visualizando onde quero chegar, e agindo para que meus 

desejos se tornem concretos através de minhas ações 

prósperas e construtivas. 
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Ser proativo é mais do que tomar a iniciativa. É 

reconhecer que somos responsáveis pelas nossas próprias 

escolhas e que temos a liberdade de escolher com base 

em princípios e valores, mais do que em circunstâncias e 

condições. As pessoas proativas são agentes da mudança 

e escolhem não ser vítimas, não ser reativas, nem pôr a 

culpa nos outros. 

 Stephen R. Covey  

Jesus disse a seus discípulos “Orai, para que não entreis 

em tentação”. Ele não disse: Esperem para orar 

somente quando forem tentados, quando estiverem 

enterrados até o pescoço no pecado e na perversão.  

Assim, não espere você também chegar ao “fundo do 

poço” para então começar a pensar em uma atitude de 

mudança. É muito mais difícil você ter equilíbrio e 

disposição para mudar quando a situação já está 

“desesperadora”, do que ter ações diárias que possam 

evitar problemas futuros. Você é responsável por suas 

escolhas, por isso seja um agente positivo de 

mudanças, de atitudes criadoras e que influenciam a 

sociedade de forma enriquecedora. Tentar achar 

culpados e desculpas pela falta de ação e percepção da 

necessidade de mudança não contribuem para a 

prosperidade e evolução do Universo. 

Crescendo hoje: Serei um agente de mudanças e não 

apenas a vítima buscando um culpado por sua falta de 

atitude e comprometimento. 
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É o cúmulo do absurdo semear pouco e somente ervas 

daninhas na primeira metade da vida e esperar colher 

uma colheita valiosa na segunda metade. 

Percy H. Johnston 

Eu o desafio a dar algo cada dia em sua vida. Você deve 

estar pensando: Isso é loucura. Se eu fizer isso, ficarei 

sem nada. 

Compartilhar o que você tem de melhor, plantar um 

pouco de suas sementes na vida de outras pessoas são 

atitudes prósperas, que contribuem para que você 

cresça como pessoa e faça também evoluir a vida e o 

ambiente daqueles que estão ao seu lado. 

Obter êxito e sucesso à custa dos outros, sendo ingrato 

com pessoas que lhe auxiliaram em sua caminhada é o 

mesmo que semear ervas daninhas e esperar colher 

rosas vermelhas. Você pode chegar ao topo e esquecer 

dos demais, mas o Universo não esquecerá de você. Em 

algum momento, você será cobrado pelas sementes 

que plantou, se elas condizem com o que de fato você 

colheu. 

Crescendo hoje: Plantarei boas sementes, 

compartilhando momentos sábios e gratificantes com 

aqueles que merecem. E serei grato às pessoas que 

contribuíram para meu sucesso e prosperidade, pois não 

vivemos e prosperamos de forma isolada e sozinhos.  
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Uma desculpa é pior e mais terrível que uma mentira, 

pois uma desculpa é uma mentira precavida. 

Papa João Paulo II  

A maioria de nós gosta de dar desculpas, mas 

desculpas nos mantêm no engano. Se você não cumpriu 

um prazo, não fez o que deveria ter sido feito, não foi à 

reunião, não entregou o trabalho da faculdade, assuma 

sua falha, a real justificativa pelo que deixou de ser 

cumprido, ao invés de inventar desculpas que apenas 

mascaram a realidade. Se você não está a fim de ir à 

reunião por que o assunto não lhe agrada, seja sincero 

com o organizador. Agradeça o convite e diga que 

comparecerá em outra oportunidade. Se o prazo de 

entrega de um relatório não foi concluído, o que 

aconteceu? Você não se esforçou o suficiente, não tinha 

todo o conhecimento necessário para desenvolvê-lo? 

Seu superior terá muito mais confiança em você se 

disser a verdade do que uma desculpa como “hoje os 

clientes não me deixaram trabalhar, o telefone não 

parou...”.  

Crescendo hoje: Uma desculpa é uma justificativa 

recheada com uma mentira. E mentiras não fazem parte 

das virtudes de uma pessoa próspera. Portanto, terei a 

verdade e a honestidade comigo e com meus 

semelhantes como um valor insubstituível e intrínseco de 

meu caráter. 
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A franqueza não consiste em dizer tudo o que se pensa, 

mas em pensar tudo o que se diz. 

Victor Hugo 

Um dos nossos maiores erros é que, às vezes, 

respondemos muito rapidamente às pessoas, apenas 

dando-lhes algo que sai da nossa própria mente. 

Somente um tolo expressa tudo o que sente. 

Aqueles que falam muito e precipitadamente acabam 

geralmente entrando em problemas, pois não medem a 

força de suas palavras. E esteja certo de que as 

palavras têm o poder de construir ou destruir uma 

nação. 

Nem sempre é sensato falar tudo o que sabemos. 

Omitir é diferente de fazer fofocas, ser rude, criar 

situações constrangedoras  entre pessoas comentando 

sobre fatos que você acha que aconteceram e que na 

maioria das vezes não lhe dizem respeito. 

Cuidado com as palavras que profere, pois elas dizem 

muito sobre você. Seja um comunicador de boas 

notícias, de boas mensagens e conteúdo rico e 

próspero. Ignore os sensacionalismos, as piadas, o falar 

da vida alheia e estará assim criando um ambiente 

sadio e livre de falsidades e vazio de conteúdo. 

Crescendo hoje: Estarei atento às minhas palavras, e 

contribuindo com experiências ricas e que agreguem valor 

ao ambiente e às pessoas. 



Coleção ATITUDE 

Michelle Silveira Página 27 
 

Não aceite conselhos de pessoas falidas. Valorize os 

prósperos, altruístas e vencedores, pois com certeza terá 

algo a aprender. 

                                                         Paulo Silveira 

Desde garoto busquei meus sonhos por alguns 

exemplos de prósperos – No início por comerciantes 

locais, onde aprendi que vender rendia dinheiro, e 

então comecei meu primeiro empreendimento. Depois 

solicitei a meu pai que comprasse uma caixa de isopor 

e alguns ingredientes. Em pouco tempo comecei a 

vender sorvetes todo final de semana. Depois, percebi 

que engraxando sapatos pela vizinhança eu ganhava a 

cada 2 pares de sapatos engraxados, o lucro da venda 

de 50 sorvetes. Meu pai montou uma mercearia e 

passei minha vida entre o balcão e a escola. Com 13 

anos entrei no Mc Donald’s, onde aprendi a trabalhar 

em equipe e evoluí em minha carreira. Serví como 

vendedor profissional por vários anos e hoje trilho 

meu sonho servindo vocês pela cultura, tendo um 

excelente incentivo através de uma palestra sobre 

Prosperidade assistida aos 16 anos. 

Crescendo hoje: Seja grato as pessoas que são seus 

exemplos e mesmo que os supere lembre-se da premissa: 

Não ofusque o Mestre. Não aceite conselhos de pessoas 

falidas. Valorize os prósperos, altruístas e vencedores, 

pois com certeza terá algo a aprender. E o melhor – SEJA 

PRÓSPERO E DÊ ÓTIMO EXEMPLO TAMBÉM.   
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É pouco provável que uma pessoa que gasta mais do que 

ganha consiga prosperar, pois as dívidas serão cobradas 

em algum momento da vida e talvez não haja tempo para 

um acerto mais equilibrado. 

                                                     Paulo Silveira       

Em meu cotidiano assisto infelizmente muitas pessoas 

degradarem-se em todos os sentidos da sua vida... E 

boa parte disso se deve as dívidas, que também são 

responsáveis por mais de 80% dos divórcios.  Acredito 

que desde crianças deveríamos aprender a valorizar o 

dinheiro, e ao invés de criticarmos as pessoas 

prósperas, deveríamos procurar seguir seus exemplos. 

Infelizmente aprendemos em nosso lar que pessoas 

ricas são cruéis, “que é mais fácil um camelo passar no 

buraco de uma agulha que um rico entrar nas portas do 

céu”. Mas lembre-se que a sociedade que vive depende 

também de seus resultados. Então viva de forma 

equilibrada financeiramente, sem consumir mais do 

que sua rende permite e viver assim “na corda bamba”, 

pois além de correr o risco de destruir sua reputação 

em cadastros de SPC, CEPROC, etc., você 

provavelmente terá um ponto de discórdia em seu lar. 

Todos precisam de equilíbrio, tanto emocional quanto 

financeiro, pense nisso. 

Crescendo hoje: Sem bens, não se faz bem. A riqueza 

pessoal gera a prosperidade, enquanto a dívida gera 

discórdias e destrói relacionamentos.       
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Se Deus é por nós, quem será contra nós? 

Bíblia 

Cuidado com aqueles que se dizem “escolhidos por 

Deus” e muitas vezes se aproveitam de seus momentos 

de fraqueza e desânimo para pregar mensagens de que 

as coisas estão deste jeito para você por que isso é uma 

missão, que tudo tem um propósito na vida. Mas que, 

fazendo uma boa contribuição, tudo pode melhorar. A 

fé é importante para a vida do homem. Temos sim cada 

um seu propósito de vida, mas jamais devemos 

acreditar que o sofrimento, que a desgraça e a pobreza 

são desejos de Deus, e que se estamos passando por 

momentos de dificuldade é por que devemos ser 

castigados. Muito menos fazer doações acreditando 

que este sofrimento pode ser aliviado através do 

dinheiro ou que pelo fato de você contribuir com pouco 

você tem menos fé e portanto deve passar por 

provações. Pior ainda doar o que já lhe falta por que 

isso libertará você de seus pecados. Devemos doar sim, 

ajudar quem precisa, mas não buscar através da ajuda 

financeira para a igreja comprar nosso “passe livre” 

com Deus. 

Crescendo hoje: Terei discernimento para doar para 

instituições que com este dinheiro realizam trabalhos que 

auxiliem as pessoas de forma justa e enriquecedora. E 

estarei alerta para os charlatões de plantão, que além de 

não ajudar, tornam a vida de ―coitados‖, ainda piores. 
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Acredite na sua intuição, coloque data, hora e amor em 

seus sonhos e trabalho sério e com inteligência em tudo 

que realizar. 

                                                             Paulo Silveira 

É fabuloso ver o quanto o Universo é rico e abundante. 

Há pessoas que vivem por padrões alheios e vivem no 

“coma” da mesmice e sofrem muito por isso. É comum 

encontrarmos pessoas trabalhando no que não gostam, 

e segundo pesquisas mundiais estas formam a 

estatística de 80%. Provavelmente seguem o exemplo 

de seus pais e avós que viviam reclamando da vida, do 

governo, e nunca aprenderam sequer a confiar nos 

outros e procurar realizar trabalhos com valores 

agregados maiores para evoluírem como pessoa e 

sociedade. Conceitualmente um trabalhador que 

quebra pedras o dia inteiro numa pedreira, ou um 

médico, tem a mesma nobreza em relação ao trabalho. 

Mas quanto a valor agregado não. Portanto, se você 

tem sonhos muito maiores que os de seus familiares ou 

amigos, talvez receba pouco apoio, “pois fica difícil a 

uma rã que nunca teve vontade de sair de sua lagoa 

enxergar o panorama do mar”.  

Crescendo hoje: Não há regras, leis ou tradições que 

tenham aplicação universal. Cada um vive a sua vida, a 

sua época e suas ambições. Busque as suas – Só 

depende de você e não deixe que os outros decidam suas 

escolhas e formas de evoluir na vida! 
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Seja agradecido a tudo que lhe acontece na vida, nunca 

afirme o que lhe falta e assim continuará sonhando e 

realizando diariamente. 

                                                       Paulo Silveira 

Muitas pessoas são infelizes por serem mal 

agradecidas. Sempre comento em minhas palestras que 

prósperos não reclamam ou ficam perdendo tempo em 

assistir televisão para ver os problemas da maioria 

mediana. Normalmente os prósperos estão sempre 

ocupados construindo um futuro melhor para si 

próprio e seus entes queridos. Além de tudo utilizam 

da tal crise que tantos falam para crescer, se atualizar, 

enriquecer nos vários âmbitos da vida. Quando somos 

agradecidos por termos acordado bem e com muita 

disposição, o Universo sorri para nós e criamos uma 

atmosfera de bem estar que irradia ótima energia 

pessoal onde quer que estejamos. E o melhor de tudo: 

pessoas negativas quando percebem que depois da 

segunda ou terceira tentativa de nos deixar tristes 

nada aconteceu, se afastam naturalmente.   

Crescendo hoje: Torne-se uma pessoa melhor e 

agradável, pois será querida em todos os aspectos. E 

lembre-se que os prósperos não investem seu tempo 

escutando notícias ruins e desastrosas. ―Fabrique‖ você 

boas notícias a exemplo dos prósperos, compartilhando 

momentos ―ricos‖ e afastando os negativos e pessimistas. 
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O Universo é infinito e abundante – Tenha certeza que 

você tem na sua essência abundância de saúde, amor, 

felicidade e riquezas e principalmente paz. 

Paulo Silveira 

Somos animais sugestionados por uma série de 

influências em nosso dia-a-dia. E infelizmente a 

maioria das pessoas vive sempre na escassez material 

ou de sentimentos. Normalmente as pessoas que tem 

dificuldade de amar, por desconfiança ou insegurança 

pregam que não confiam em ninguém. Os que vivem 

doentes sempre buscam serem vítimas e acabam 

adoecendo de fato, os que são mesquinhos estão 

sempre devendo e quando ganham algum dinheiro a 

mais, este parece desaparecer de suas mãos. Mas o 

caso mais grave aqui neste exemplo são pessoas 

infelizes que em um culto, missa, uma cerimônia 

religiosa, estão rodeadas de pessoas bacanas, boa 

índole e ao final do sermão já saem disparando sua 

“metralhadora” de infelicidade. Aqui vai uma 

advertência: Quem não é feliz na sua intimidade, não 

achará paz na companhia de ninguém e qualquer 

ambiente que venha a freqüentar parece ficar “negro”.       

Crescendo hoje: Esteja em paz consigo próprio, sempre 

tenha um sorriso verdadeiro e com brilho nos olhos, 

procure ver sempre o melhor nas pessoas, ambientes e 

quaisquer situações que venha a compartilhar e verá o 

quanto a sua vida ficará abundante e próspera.     
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Muitas pessoas querem ser ricas de forma rápida e fácil, 

mas infelizmente a maioria delas oferece mediocridade 

em tudo que fazem como opção de vida. 

                                                               Paulo Silveira 

A ambição é o que move o ser humano e o faz sair de 

sua zona de conforto. Aqueles que optam por estagnar-

se são literalmente atropelados pela evolução. Alguns 

anos atrás a média de vida de um ser humano era de 60 

anos, hoje passou para 85. Estamos falando em um 

aumento de mais de 40% na oportunidade de 

evoluirmos, crescermos e buscarmos novos horizontes. 

A riqueza é mais certa às pessoas que tem ambição de 

fazer novos amigos, aprender a interpretar o que lêem 

transformando conceitos em trabalho vendável, em 

realizarem-se profissionalmente agradando a si 

próprias e sendo menos agressivas as pessoas que 

estão sob sua dependência. Ninguém fica próspero 

sozinho. Para que você tenha sucesso e abundância, 

você terá necessitado de outros em seu caminho. 

Portanto, não seja egoísta. Compartilhe o que tem de 

melhor, deseje e sinta-se feliz com a prosperidade de 

outros, pois você e as gerações futuras só tem a ganhar 

com esta evolução conjunta.  

Crescendo hoje: Seja uma pessoa de valor e que 

oferece opções de valor. Com o tempo você receberá do 

Universo sua justa recompensa.  
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As palavras que você pronuncia refletem a maneira como 

você vê a prosperidade. 

Michelle Silveira 

Murmurar (reclamar) é morte, agradecer é vida. 

Contudo, há pessoas que levantam pela manhã 

reclamando, no caminho para o trabalho, para a escola, 

para a igreja, continuam reclamando e desejam que ao 

chegar a seu destino as coisas sejam diferentes. Não 

compreendem que murmurar as impede de obter o que 

elas desejam. Agradeça o que o Grande Arquiteto do 

Universo já tem feito em sua vida. Escolha suas 

palavras sabiamente, criando um ambiente sadio, 

próspero e assim estará se preparando para receber 

ainda mais “riquezas” em sua vida. Os bons momentos, 

as boas notícias, os prazeres e alegrias estão próximos 

daqueles que desejam e estão prontos para receber 

estas “riquezas”. Seja você também um “imã” de coisas 

boas e prósperas. 

Crescendo hoje: 

Tudo em que eu colocar minhas mãos prosperará 

e será bem-sucedido. 

Sou cabeça, e não cauda; estou em cima, e não embaixo. 

Sou abençoado ao entrar e ao sair. 

As bênçãos de Deus me perseguem e me alcançam. 

Deus está dentro de mim. 

Sou abençoado para ser uma bênção 

para todos aqueles que encontrar hoje. 
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A prosperidade vem apenas para aqueles que a 

procuram, pois ela é uma escolha pessoal e você poderá 

fazê-la em qualquer momento da sua vida. 

Paulo Silveira 

Ser próspero é uma questão de escolha em algum 

momento de nossa vida. Muitos acham que prosperar é 

coisa que vem de berço e acreditamos que até haja 

alguma influência, mas esta não é a única forma de ser 

um próspero. Por que senão, como você explica o 

aumento gradativo de pessoas de classe média alta no 

crime e infelizes; e cada vez mais pessoas que vem de 

berço simples, prosperarem? A nova geração é cada 

vez mais ambiciosa, e a cada nascimento temos seres 

humanos mais éticos e que percebem a importância do 

trabalho em equipe.  Até mesmo pessoas que estão 

aposentadas pela idade ou por outros motivos 

percebem o quanto é necessário evoluir, dar exemplo, 

divertir-se, sorrir e ser grato. Quando a pessoa percebe 

a prosperidade na sua essência começa a transforma-

se em um ser humano mais realizado, e esta influência 

é que faz a diferença a todos nós e a evolução da 

sociedade. 

Crescendo hoje: Tenha certeza absoluta que evoluir e 

prosperar tem várias faces. Comece com um sorriso 

gostoso de satisfação ao acordar e sentirá a diferença. 

Não perca independente da idade, o sonho de 

transformar este mundo em um lugar cada vez melhor. 
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Mantenha-se afastado das pessoas que tentam depreciar 

sua ambição. Pessoas pequenas sempre fazem isso, mas 

as realmente grandes fazem você sentir que você, 

também, pode se tornar grande. 

                                                                  Mark Twain 

Para prosperarmos na vida é fundamental que sigamos 

esta regra de ouro: Ter propósito ECOLOGICAMENTE 

CORRETO, ou seja, trabalhar sempre visando o 

resultado bem formulado da outra pessoa e o 

equilíbrio do sistema onde vive. Responder aos nossos 

próprios sinais de congruência, ser sistematicamente 

orientado, considerar as conseqüências de nossas 

ações no todo, respeitar a intenção positiva e fazê-la 

presente por atitudes. Procurar intensamente 

resultados equilibrados, procurar manter uma relação 

saudável entre todos os sistemas e considerar nosso 

impacto sobre o sistema superior através de nossos 

atos. Quando fazemos nossos trabalhos com 

generosidade, consideração,  seriedade, inteligência e 

principalmente amor, a vida nos traz prazeres 

imensuráveis. 

Crescendo hoje: Sempre que estiver criando um projeto 

pessoal ou profissional, eleve seus pensamentos à sua 

comunidade, pois mesmo o mais inteligente dos homens 

tem suas limitações. Ensine o que sabe, pois isso o 

tornará nobre e sábio, além de agregar valores altruístas 

e muito prazer a sua vida.        
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NADA PODE SER FEITO SEM FÉ. 

A hesitação pode matar uma pessoa, 

ou destruir nações inteiras. 

Por que é tão difícil dar liberdade aos povos?  Porque 

quando os povos não têm uma fé profunda eles não têm 

certeza de seus direitos e virtudes... Quanto mais as 

pessoas acreditarem que outros poderão melhorar suas 

vidas, mais lentamente qualquer melhoria acontecerá! 

Paulo Silveira 

A fé proporciona conforto, prazer, amor, segurança, 

paz, harmonia, saúde, os mais nobres sentimentos. A 

crença que nosso Criador nos dá força e conhecimento 

quando nossos recursos estão se esgotando é fabulosa.  

Quando cremos e fazemos para ver, esses recursos vêm 

em forma de trabalho em equipe, ótimo humor, alguém 

“estranho” que aparece num momento inusitado e lhe 

traz uma boa mensagem, um livro, uma palestra, etc. 

Quando estamos alinhados com Deus e temos 

coerência em nossas atitudes as coisas acontecem de 

forma significativa e maravilhosa.   

Crescendo hoje:  Acredite que é hora de vencer, e esta 

fé que vem de dentro de você o inspirará a realizar o que 

deseja.  Busque na sua essência maior equilíbrio, gratidão 

constante e sabedoria no seu dia-a-dia.  Assim sua fé o 

fortalecerá hoje e sempre.  

Crer para ver, trabalhar para crescer, na sabedoria evoluir 

e com isso ―enriquecer‖.  
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O JEITO COMO OS NOSSOS PAIS FORAM EDUCADOS não 

é mais padrão para os dias de hoje. Cada época, cada 

família, cada criança exige um jeito singular, atitudes 

específicas, uma medida de bom senso, amor, disciplina, 

limites, ambição e aprendizado diário... Mas qual é  

medida certa? 

                                                      Paulo Silveira 

Sabedoria pode ser uma das respostas... Pois ela é a 

aquisição de todo o conhecimento possível e a 

utilização desse conhecimento na tomada de decisões 

inteligentes. Pode ser o uso correto da verdade no 

conhecimento que você possui, na sabedoria que 

permite que você tome decisões e trate as pessoas com 

cortesia e ética. Isso lhe oferece uma chance legítima 

de ter amigos, bons relacionamentos familiares, paz de 

espírito e perseverança de que você faz hoje o seu 

melhor para ter um futuro ainda mais nobre. Seja uma 

pessoa honrada sempre. Infelizmente alguns 

confundem popularidade com notoriedade, e se 

esforçam para conquistar a segunda através de “status” 

de títulos sem qualquer grandeza ou conteúdo e os 

resultados são desastrosos em sua vida. 

Crescendo hoje: Respeite toda a sabedoria de seus 

ancestrais que se apliquem aos dias de hoje, pois com 

certeza eles têm muito a nos ensinar. Lembre-se que a 

cada geração temos a obrigação de evoluir. Isso acontece 

em nosso íntimo, e cada um tem a sua. Pense nisso. 
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As pessoas não estão preocupadas em quem você é ou 

quais títulos detêm... O mais importante não é o 

momento em que conhecemos as pessoas, e sim, o 

momento em que elas passam a serem importantes para 

nós e percebem isso. 

Paulo Silveira  

A primeira impressão na maioria das vezes é muito 

importante, mas quando realmente alimentamos uma 

amizade é quase certo que valorizemos a “última 

impressão”, pois será nela que demonstraremos zelo, 

carinho, respeito, altruísmos, delicadeza, educação, 

respeito etc. Causar uma primeira impressão positiva é 

relativamente fácil e existem milhões de pessoas que 

aprendem a fazer isso em cursos, palestras e até em 

casa. Por outro lado não adianta nada termos um 

primeiro impacto fabuloso se a nossa essência não 

corresponde a essa “primeira impressão”.  A coisa mais 

gratificante que podemos fazer é conversar e estar na 

presença de pessoas que gostamos. Isso porque além 

de nos dar um bem estar fabuloso, nos eleva a 

sensações indescritíveis. A cada interação aprendemos 

e ensinamos, por isso valorize os relacionamentos.  

Crescendo hoje: Busque o melhor em tudo e em todos, 

e se houver no meio do caminho algum tipo de 

aborrecimento ou palavras que o ofenderam, considere o 

acontecimento como uma lição a mais da vida, pois 

muitas vezes uma crítica é um elogio disfarçado. 
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Um chefe pode obrigar uma pessoa a fazer um trabalho, 

especialmente durante tempos econômicos difíceis. 

Mas não pode, por definição, obrigá-la a entregar sua 

paixão e imaginação regularmente. Entregar paixão e 

imaginação é um ato voluntário, um ato muito importante 

numa época em que o cérebro (mais que o músculo) se 

tem convertido na pedra angular do êxito e do valor 

agregado. 

                                                                Tom Peters  

Acredito que a maioria das pessoas tem a ambição de 

crescer profissionalmente e para que isso aconteça, a 

liderança se faz necessária. Aos que buscam 

prosperidade hoje, a liderança pode ser mais que uma 

aptidão aprendida. Ela é um portal fabuloso para 

crescimento próprio e coletivo, passaporte para o 

enriquecimento e uma grande oportunidade de 

elevarmos pessoas “escravas” a condição de pessoas 

prósperas, gerando assim um impacto positivo e 

profundo em nossa sociedade.  

Crescendo hoje: Viva na intensidade de sua alma. A 

palavra Alma é termo que deriva do latim Ănima - 

princípio que dá movimento ao que é vivo, o que é 

animado ou o que faz mover. Corpo sem alma é cadáver, 

portanto busque na sua alma servir as pessoas, evoluir 

infinitamente e através de seus melhores sentimentos 

levar paixão a outros por um lindo propósito.    
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Não tenho necessariamente que gostar de meus 

jogadores, sócios, clientes e membros da equipe, mas 

como líder devo amá-los. O amor é lealdade, o amor é 

trabalho em equipe, o amor respeita a dignidade e a 

individualidade do próximo. 

AMOR É ATITUDE, amar é verbo de ação. 

Paulo Silveira  

Diariamente milhões de pessoas perdem a chance de 

prosperar por não gostarem de fulano, siclano ou 

beltrano... Nestes atos mesquinhos refletem traços de 

pouca educação, requinte e até cortesia com outrem. 

Geram guerras territoriais e também religiosas, pois 

cada pessoa defende os seus “fatos” e aí começa a 

confusão; pois não existem fatos, somente 

interpretações pessoais. A partir de hoje busque ser 

mais empático com as pessoas, enxergar o que elas tem 

de melhor e aprenda com isso. Evite comentários 

negativos quanto a sua escolha sexual, religião, sua 

idade, forma física, raça, bairro, time etc... Pois as 

pessoas têm livre arbítrio e fazem suas escolhas 

baseadas em suas crenças e valores.   

Crescendo hoje: Busque o melhor em tudo e em todos. 

Quando invadirem suas crenças e valores, pense antes de 

dar uma resposta mais dura, pois ganhar uma ―medíocre 

discussão‖ jamais compensará perder um amigo ou um 

grande negócio. Você estará prejudicando a você e 

pessoas que dependem de sua prosperidade. 
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Tem um provérbio que diz: ―Que os últimos serão os 

primeiros‖, e eu tomo a liberdade de retificar que os 

últimos serão os últimos sempre, a não ser que em suas 

mentes aprendam a valorizar seu tempo e o dos outros. 

Paulo Silveira 

Temos um traço, ou melhor, uma falha terrível em 

nossa educação, a de chegar atrasado aos 

compromissos. Pessoas que não costumam ter horário 

são mal vistas aos olhos dos prósperos e motivo de 

piada até nas amizades pessoais, pois se a pessoa não 

tem organização para chegar a um lugar no horário 

combinado, imagine seu comprometimento para o 

restante. Através da Pontualidade podemos passar 

várias mensagens implícitas como, por exemplo: 

1. O tempo dela é mais importante que o meu 
(demonstra arrogância) 

2. A pessoa não me acha importante (para ela tanto 
faz a sua presença) 

3. Falta de honestidade 
4. Falta de planejamento 
Em resumo, atrasar-se é uma atitude de falta de 

respeito e, pior, cria hábito. 

Crescendo hoje: Cumpra horários e compromissos 

firmados, pois com isso ganhará credibilidade nos 

ambientes que freqüenta. Será lembrado para cargos de 

liderança e além de tudo, terá ganho de vida sendo pró-

ativo e organizado – Evitando em várias situações o tão 

detestável estresse. 
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O tempo é uma coisa criada. Dizer ―Eu não tenho tempo‖, 

é o mesmo que dizer, ―Eu não quero". 

Lao-Tzu 

Você pode pensar que não tem tempo, mas, se alguém 

estivesse distribuindo milhares de dólares num 

shopping, você encontraria tempo para estar ali. 

Devemos estabelecer prioridades em nossa vida. Sem 

dúvida temos inúmeras atividades, compromissos, 

obrigações, e para conseguir administrar tudo isso, 

você deve planejar seu tempo. Somente organizando 

seu dia, sua semana e sua agenda você conseguirá 

enxergar quanto de seu tempo ainda está disponível e 

se é possível assumir alguma nova atividade. 

Divida seu tempo para assuntos do trabalho, da família, 

dos amigos, convívio social, e não se esqueça do tempo 

para você. Para seu descanso, e seu novo planejamento. 

Com a quantidade de compromissos maior a cada dia, 

somente a organização e o estabelecimento de 

prioridades lhe auxiliarão a ter prosperidade e êxito 

em sua vida, pense nisso. 

Crescendo hoje: Organizarei meu dia, minha agenda e 

assumirei os compromissos que sei que posso cumprir. 

Devo estabelecer prioridades, valorizando o que de fato é 

importante e próspero. Atividades que nada agregam 

devem ser eliminadas de minha rotina e de minha vida. 

Só assim serei próspero e terei êxito na vida.  

http://www.ociocriativo.com.br/frases/pesquisa.cgi?cmd=psq&chk=1&opc=txt&chk_aut=1&key=Lao-Tzu
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Não ame o sono, ou cairás em pobreza;  

abra teus olhos e serás farto de pão. 

Salmos 57.8-9 

Sono excessivo leva à ruína de muitos bons planos. 

Almeje um alvo mais alto e acorde quando o relógio 

despertar para desfrutar os melhores minutos do seu 

dia. 

Durma o que for necessário, mas, então, desperte! Faça 

do descanso uma prioridade, mas então, levante-se! 

Se tantos de nós reclamam da falta de tempo, um dos 

meios de obter algum tempo a mais em seu dia é criar o 

hábito de dormir o necessário, permitir que nosso 

corpo tenha o relaxamento físico, mas ao tocar do 

despertador, levantar-se para aproveitar o restante do 

dia. Os quinze minutos a mais que você “enrola” na 

cama podem ser aproveitados para uma boa leitura, 

para degustar o café da manhã com mais tranqüilidade, 

para uma caminhada rápida, enfim, atividades que 

possam agregar mais qualidade de vida e fazê-lo 

evoluir como ser humano. 

Crescendo hoje: Se ainda não tenho, criarei o hábito de 

levantar ao toque do despertador. Substituirei os minutos 

de preguiça por uma atividade que me torne uma pessoa 

mais saudável e próspera. O bom uso do tempo que 

temos é fundamental para uma vida de riquezas e 

equilíbrio com o Universo. 
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A prosperidade é um direito adquirido pelo homem ao 

nascer e o melhor de tudo isso é que até na Constituição 

esse direito é garantido, pois não existe lei alguma no 

mundo que diga que temos de ser pobres, e sim o direito 

de ir e vir e liberdade de escolhas. 

                                                            Paulo Silveira  

Prosperidade é um dom inerente ao ser humano que só 

se manifesta quando a pessoa solicita para si através 

de ações coerentes. Tudo o que existe no Universo é 

para o bem supremo de todos os seres.  Somente a 

liberdade de escolha pode determinar a porção que 

cada um tem de direito na Abundância Universal. Não 

há seres que não sejam privilegiados; há apenas má 

compreensão e má aplicação das leis universais. O 

Arquiteto Supremo criou o homem à sua imagem e 

semelhança, portanto nos criou para buscarmos a 

perfeição e felicidade. O que é perfeito, em hipótese, 

não pode dar origem à imperfeição, senão não lhe cabe 

o título de perfeito. Medite sobre este ponto e você se 

dará conta de que a imperfeição só existe na mente do 

homem como idéia, e não como realidade universal.  

Crescendo hoje: Na desarmonia da mente do homem 

com a fonte que lhe deu origem encontramos a raiz de 

todos os males ou todas as soluções. Em qualquer 

situação faça por onde ser próspero e demonstre 

educação, pois ela é como moeda de ouro e você será 

bem recebido em qualquer lugar como pessoa nobre.  
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O exemplo é um comportamento contagiante. 

Principalmente as crianças precisam como modelo 

pessoas prósperas e abundantes, pois as pessoas nunca 

melhoram até que olhem para algum standard ou 

exemplo mais alto e melhor que elas mesmas. 

Paulo Silveira 

Pessoas precisam evoluir a cada geração que nascem, 

mais do que precisam de críticas. A maioria que não 

alcança nada na vida vive de reclamação ou destruindo 

a auto-estima própria e alheia através das lamentações.  

Acredito que haja quatro espécies de homens: os que 

não sabem e não sabem que não sabem: é o TOLO - 

evite-o; os que não sabem e sabem que não sabem: é o 

tipo SIMPLES - ensine-o; os que sabem e não sabem 

que sabem: tipo DORMINDO - acorde-o; os que sabem e 

sabem que sabem: o SÁBIO - siga-o. Por muito tempo a 

pobreza foi vista por milhões como uma “virtude” e 

devido a ela muitos se tornaram escravos do novo 

tempo, outros se tornaram líderes na “filosofia do 

apocalipse” e aconselham pessoas a abrirem mão do 

pouco dinheiro, para doar a conta deles é claro, e ser 

feliz. Preste atenção a estes “salvadores de almas”. 

Crescendo hoje: Busque, visualize, contagie as pessoas 

com boas mensagens e palavras de apoio. Quando 

éramos crianças, sorriamos gostosamente - Lembre-se 

dos seus melhores momentos e os compartilhe, pois 

viverá na abundância e prosperidade sempre.  
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Parte de ser próspero é agir como um próspero. Temos 

que aprender como prosperar diariamente e não fugirmos 

quando as adversidades vêm para nos ensinar lições 

eternas. Todos temos maus momentos e sucessos 

verdadeiros. Dos dois modos, você deve ter cuidado para 

não perder a confiança ou se tornar confiante demais e 

deixar de prosperar, pensar que sabe tudo. 

                                                              Paulo Silveira 

É inevitável que alguma adversidade aconteça mesmo 

na vida dos mais vitoriosos. O espírito humano nunca é 

vencido quando é derrotado - ele é vencido quando se 

rende e por isso, vencer não é algo que acontece em um 

único dia. Você não vence de vez em quando, você não 

faz as coisas certas de vez em quando, você as faz 

direito o tempo todo. Vencer é hábito, e prosperar é 

saber usar o conjunto desses hábitos diariamente em 

seu benefício e em benefício alheio. É possível ainda 

fracassar de diversas maneiras, enquanto triunfar só é 

possível de uma maneira:  visualizando e fazendo por 

onde buscar o topo para servir as pessoas.  Mesmo os 

menos afortunados,  podem praticar o outro patamar 

da prosperidade: a generosidade e a caridade. 

Crescendo hoje: Tenha a certeza que sempre existirá 

um lugar no topo reservado à você, e a condição para 

mantê-lo quando chegar lá é nunca parar de evoluir e 

compartilhar com as pessoas o seu melhor. 

javascript:AbreJanela('pesquisa.cgi?cmd=txt&ref=1152539713');
javascript:AbreJanela('pesquisa.cgi?cmd=txt&ref=1152539713');
javascript:AbreJanela('pesquisa.cgi?cmd=txt&ref=1152539713');
javascript:AbreJanela('pesquisa.cgi?cmd=txt&ref=1152539713');
javascript:AbreJanela('pesquisa.cgi?cmd=txt&ref=1152539713');
javascript:AbreJanela('pesquisa.cgi?cmd=txt&ref=1152539713');
javascript:AbreJanela('pesquisa.cgi?cmd=txt&ref=1152539713');
javascript:AbreJanela('pesquisa.cgi?cmd=txt&ref=1152539713');
javascript:AbreJanela('pesquisa.cgi?cmd=txt&ref=1152539713');
javascript:AbreJanela('pesquisa.cgi?cmd=txt&ref=1152539713');
javascript:AbreJanela('pesquisa.cgi?cmd=txt&ref=1167847476');
javascript:AbreJanela('pesquisa.cgi?cmd=txt&ref=1167847476');
javascript:AbreJanela('pesquisa.cgi?cmd=txt&ref=1167847476');
javascript:AbreJanela('pesquisa.cgi?cmd=txt&ref=1167847476');


Essência da Vida Compartilhada em Palavras 

Paulo Silveira Página 48 
 

Quando estou formando uma equipe, sempre procuro 

primeiro as pessoas que amam vencer e são voluntários 

em algum trabalho. Se não consigo, então procuro 

aquelas que detestam perder e tem ambições sadias.  

                                              Paulo Silveira 

Grande parte das pessoas ainda não aprendeu o valor 

do trabalho, por isso tantos são infelizes... Quando 

encontramos voluntários seja numa comunidade 

carente, numa faculdade, em associações comerciais, 

etc. fica claro que esta pessoa já é perseverante e 

próspera. Pois se ela já dispôs de seu tempo além de 

seus interesses pessoais para “trabalhar” e servir 

pessoas estranhas, com brilho nos olhos e sem “ganhar 

nada”, sabemos que descobrimos um campeão. Passe a 

observar o quanto atitudes sadias nos fazem sentir 

bem. E nesses times de voluntários encontramos o 

diferencial da pró-atividade e vanguarda. Busque 

também os que trabalham bem apenas pelo dinheiro, 

pois vale mais a pena pagar bem por algo bem feito, 

que perceber que o “barato saiu caro”, por alguém 

muito gentil e relaxado em seu trabalho. Pense nisso! 

Crescendo hoje: Pertencer a um time de prósperos o 

fará evoluir de forma única. Em algum momento de sua 

vida seja voluntário, pois além de sentir-se bem, verá que 

tempo é questão de prioridades e valorização das pessoas 

e ambientes que evoluem com a sua presença, seu brilho 

no olhar e energia contagiante.  
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O único lugar onde sucesso vem antes de trabalho 

é no dicionário. 

Vidal Sasson 

Vemos pessoas diariamente praguejando que ninguém 

enriquece trabalhando, e a nosso ver a vida por si só é 

uma fabulosa riqueza, um presente diário do Universo. 

A grande questão é: O mundo evolui pelas pessoas que 

trabalham com inteligência, naquilo que amam e 

servem ao próximo de forma direta ou indireta. Nunca 

associe Prosperidade única e exclusivamente à 

aquisição de bens materiais. Os bens materiais são, em 

verdade, a última manifestação do estado de espírito 

abundante a qual chamamos Prosperidade. Muitas são 

as pessoas que possuem bens materiais em abundância 

e, no entanto são medíocres e infelizes.  O estado de 

espírito chamado Prosperidade permite ao homem 

desfrutar a vida com toda a sua plenitude e fabulosa 

essência criadora, gozando inclusive dos benefícios e 

prazeres materiais.  

Crescendo hoje: Se os seus esforços forem vistos com 

indiferença pelos outros, não desanime, continue 

trabalhando com amor e dedicação. Porque mesmo o Sol 

ao nascer dá um espetáculo maravilhoso e, no entanto a 

maioria das pessoas permanece dormindo! Além disso, 

você vive a Prosperidade da sua maneira e por mais que 

dê exemplo, as pessoas fazem sempre suas próprias 

escolhas e vivem da maneira que gostam. 
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Quando deixamos de nos sentir vítimas, algo maravilhoso 

acontece em nosso espírito... Voltamos a viver como a 

imagem e semelhança do nosso Criador, e o fabuloso 

caminho da prosperidade fica livre novamente para que 

nos tornemos realizadores e vitoriosos. 

                                            Paulo Silveira      

O sentimento de vingança nos adoece e tira toda a 

nossa essência de prosperidade. Quando você conta 

coisas ruins às pessoas, elas começam a se afastar de 

você gradativamente, além do mais, ninguém quer 

ouvir seus problemas ou terão piedade de você. Evite 

os vales da infelicidade que pessoas tentam 

compartilhar como, por exemplo: mulheres que 

freqüentam um salão de cabeleireiro e despejam sua 

vida pessoal para quem queira ouvir, profissionais que 

só sabem reclamar que a empresa é uma droga, que o 

gerente isso... Você sabe o que aconteceu com fulana, e 

por aí vai. E cuidado, pois você pode ser a “próxima 

vítima”. Seja uma pessoa que nutre a auto-estima das 

pessoas, uma pessoa equilibrada, serena, sadia, com 

brilho nos olhos e principalmente agradecida – A 

maioria das pessoas sofre por querer achar culpados e 

nunca soluções para que sua vida se torne fabulosa. 

Crescendo hoje: Tenha certeza da vitória diária, pois o 

amanhã ainda não chegou, o ontem não retorna e o 

agora faz da sua vida um MOMENTO PRESENTE E ÚNICO 

DE DEUS.   
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é compreender as necessidades das 

pessoas, é a arte de transformar 

dinheiro em amizade, é conseguir 

êxito. 

Na verdade, 

todo ser humano que consegue êxito 

prosperou e continua prosperando 

na vida. 

Todas as pessoas deveriam 

aprender a arte de prosperar, e 

exigir da vida melhores 

recompensas monetárias, vivendo 

de forma mais equilibrada e 

próspera, sempre! 
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PORQUE toda a questão da evolução 

e a única certeza que temos é que 

seremos superados, portanto: 

sucesso sem sucessor é fracasso, 

logo, liderança sem superação é 

regresso. 

A maioria que serve e vive em 

silêncio, servirá por toda a vida. Os 

poucos que agem e são pertinentes 

farão a diferença, até porque contra 

evidências não há respostas 

contrárias. 

Portanto, não sabemos a receita da 

riqueza, mas a da pobreza é querer 

agradar a todos, logo sua única 

riqueza é a ATITUDE DE SER 

Ó  
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Per-doar é doar uma percepção em troca de outra. 

Quando nós abandonamos a percepção de nós mesmos 

como vítimas, nós nos permitimos ser curados. 

                           Mary Manin Morrissey 

Se você não consegue perdoar a si mesmo, não 

conseguirá aceitar a abundância.  E lhe darei uma regra 

de ouro: Você perdoará as pessoas mais facilmente 

quando você acabar com a sua necessidade de torná-

las erradas e evoluirá em seu íntimo quando se livrar 

de crenças e valores limitantes. De um modo geral os 

milagres vendidos por aí se baseiam em cinco medos: 

1. Medo da morte 

2. Medo da pobreza 

3. Medo da doença 

4. Medo de perder o amor de alguém 

5. Medo da crítica 

A partir de hoje perdoe-se de mágoas antigas, pare de 

praguejar palavras ruins e tenha atitudes prósperas. 

Busque viver bem; tenha ambição, trabalhe com amor, 

dedicação e equilíbrio; seja saudável e tenha brilho nos 

olhos; busque no amor dos outros complementos que 

fortaleçam e não forças para complementar suas 

fraquezas (pois este é o princípio do sadismo); e saiba 

que na maioria das vezes as críticas são elogios 

disfarçados ao que temos de melhor em nossa essência. 

Crescendo hoje: Faça do perdão um antídoto e evolua!  
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A alma requer a duração do tempo — do rico, espesso, 

profundo, aveludado tempo — e ela prospera em ritmo.  

Robert Sardello 

A alma não pode ser apressada ou perturbada - Viva na 

intensidade de sua alma. A palavra Alma é termo que 

deriva do latim Ănima - princípio que dá movimento ao 

que é vivo, o que é animado ou o que faz mover. A 

renovação da mente implica essencialmente numa 

modificação do velho modo de pensar, na destruição 

imediata da zona de conforto, muitas vezes, no 

completo abandono das suas antigas crenças religiosas 

e da própria formação cultural. Trata-se de um “morrer 

em vida” e um fabuloso renascer na essência... Este é o 

verdadeiro sentido oculto do renascimento espiritual 

de sua alma, ou ressuscitar dentre os mortos e zumbis 

da sociedade moderna.  É o TRIUNFO DA VONTADE em 

evoluir e vencer em direção a autoconsciência. Uma 

real iluminação espiritual, atributo que as religiões 

institucionalizadas estão longe de dar, pois se prendem 

tão somente as manifestações externas do “culto e no 

pecado”, além de tomarem uma autoridade que não 

tem – Pois a perfeição e autoridade pertencem apenas 

a Deus, ao homem cabe o livre-arbítrio e sua alma. 

Crescendo hoje:  Aperfeiçoe e alimente com constância 

sua alma com: Amor, Generosidade, Bons Costumes 

Fraternidade e Paz com ATITUDES CONSTANTES.     
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No momento em que você tem em seu coração esta coisa 

extraordinária chamada amor, e sente a profundidade, a 

alegria e o êxtase dele, você descobrirá que para você o 

mundo é transformado. 

                                                J. Krishnamurti 

A maioria de nós nunca experimentou o verdadeiro 

amor. Conhecemos recompensas... Aprendemos 

quando crianças que seríamos “amados” se fossemos 

educados, tirássemos ótimas notas, sorríssemos 

mesmo que de forma falsa a quem não gostávamos etc. 

Trabalhamos “duro” para sermos amados, aceitos – 

sem nunca perceber que se tratava de amor 

condicional, e portanto falso. Como podemos nos amar 

se isso requer tanta aprovação dos outros? A resposta 

mais sábia que encontrei foi: podemos começar 

alimentando nossa alma e tendo compaixão de nós 

mesmos. Você cuida da sua alma? Você a alimenta? 

Quais são as atividades que fazem você se sentir 

melhor a seu próprio respeito, que você se sente feliz 

por ter praticado?  Quando amamos a nós mesmos, 

enchemos nossa vida de alegrias diárias e que nos 

aquecem o coração.  

Crescendo hoje: Vamos nos empenhar para sermos 

mais compreensivos e nos perdoarmos do mesmo modo 

que fazemos com os outros, e com isso prosperaremos 

eternamente.     
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Só podemos evoluir acreditando em nosso melhor e no 

melhor dos outros, fazendo hoje um plantio sadio por 

atitudes construtivas para que gerações futuras também 

vivam em abundância e valorizem a vida sem culpas, sem 

maldade no coração, sem ―pecados‖ e prósperas na sua 

essência. 

                                                        Paulo Silveira   

Toda idéia de pecado foi e ainda é uma forma de 

controle político-religioso sobre as massas ignorantes. 

Tais fatos e pecados não correspondem a nenhuma 

VERDADE UNIVERSAL. Todo homem é criador de sua 

prosperidade e destino, seu juiz e o dispensador de 

suas recompensas, glórias e até punições... Ainda hoje 

essa manipulação existe, porém com menos pressão, 

pois as leis não permitem em tese que se ameace a vida 

de outrem. Contudo, a pressão psicológica feita sobre 

os corações carentes não se difere em nada do 

atentado contra a vida muito usada pelas igrejas no 

passado que assassinavam homens pensantes “em 

nome de deus”. Hoje a educação e livre-arbítrio 

libertam pela cura de atitudes que constroem homens 

e sociedades na sua forma mais justa e perfeita.    

Crescendo hoje: Somos livres pensadores e homens de 

vanguarda que não acreditam em um destino medíocre, e 

sim no crescimento de tudo e de todos através de tempos 

mais sadios, equilibrados e grandiosos. Busque o melhor 

na certeza que sua vida é iluminada e abundante. 
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Você é o que você pensa. Você é o que você tenta 

conseguir. Você é o que você faz! 

Bob Richards 

Não passe o dia procurando algo fácil para fazer ao 

invés de lidar com as coisas difíceis que precisam ser 

feitas. Tenha como prioridade em seu dia, a realização 

das tarefas mais difíceis. Assim, você as terá tirado de 

seu caminho ao invés de parar na frente delas e ficar 

pensando o quanto são chatas e monótonas de se 

realizar. Quanto mais as postergar, mais elas o 

importunarão durante todo o dia e roubarão sua 

energia para fazer as coisas boas que você quer fazer. O 

espírito da passividade roubará sua produtividade, 

mas você tem o poder para vencer o adiamento e a 

protelação. Uma pessoa indisciplinada busca atalhos 

para evitar o trabalho árduo. A passividade prevalece 

em nossa cultura; tudo gira em torno de facilitar a vida: 

subir pela escada rolante, tomar o elevador, comer 

num fast-food. Mas o caminho mais fácil nem sempre é 

o melhor.  

Crescendo hoje: Executarei o que é primordial em meu 

dia, sem adiar ou fugir das tarefas. Assim como 

precisamos exercitar nosso corpo, também precisamos 

exercitar nossa mente para enfrentar os desafios. Por 

isso, realizarei da melhor maneira possível e com bom 

humor o que precisa ser feito. Prósperos através da 

disciplina e atitudes realizam de forma prazerosa e sadia. 



Essência da Vida Compartilhada em Palavras 

Paulo Silveira Página 58 
 

Uma atitude saudável é contagiosa, mas não espere para 

contagiar-se através dos outros. 

Seja você um portador de excelentes atitudes. 

Michelle Silveira 

Nossa felicidade e alegria não dependem das outras 

pessoas fazerem ou não o que queremos. Podemos não 

conseguir influenciar alguém a fazer o que pensamos 

ser certo, mas podemos mudar a nós mesmos para 

obtermos os resultados que queremos na vida. 

Se mudarmos de forma positiva e se esta mudança for 

permanente, é praticamente certo que você provocará 

mudança nas pessoas ao seu redor. Então, não espere 

ser contagiado pelos outros para começar a agir de 

forma diferente. Se você pode mudar seu ambiente, 

criando um clima sadio, culturalmente rico e 

enriquecedor, comece hoje mesmo. Aos poucos as 

pessoas passarão a enxergar o quanto é bom, agradável 

e próspero estar cercado de pessoas de ATITUDE, e o 

seguirão, auxiliando você a compartilhar esta idéia. 

Nossas atitudes e exemplo de vida influenciam 

inúmeras pessoas a cada dia. Torne o seu dia e 

daqueles próximos a você mais feliz, edificante e 

saudável. 

Crescendo hoje: Eu como um próspero serei um agente 

de atitudes nobres, enriquecedoras e prósperas, para 

melhorar a cada dia o ambiente em que vivemos. 
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Tudo tem um preço. Não é possível conseguir ―alguma 

coisa em troca de nada‖. (...) A Natureza não pode ser 

defraudada ou enganada. Ela nos dará o objeto pelo qual 

lutamos, mas só depois de havermos pago o seu preço 

com um esforço contínuo, persistente, obstinado! 

Napoleon Hill 

Nossos dias são como sementes lançadas sobre a terra. 

Devemos continuar a dormir e acordar, noite e dia, 

enquanto as sementes que lançamos por meio de 

nossas palavras e obras brotam e crescem. 

A maior parte dos nossos dias não é cheia de coisas 

empolgantes, e alguns dias são mais difíceis de 

enfrentar do que os outros. Mas podemos aprender a 

desfrutar tanto os dias comuns quanto os dias 

desafiadores em nossa vida. Assim como a terra produz 

primeiramente o ramo, depois a espiga e, finalmente, a 

espiga cheia de grãos, nossa vida produz uma grande 

colheita vinda pela nossa fidelidade ao semearmos de 

forma justa. 

Continue a fazer o que você sabe que é certo e desfrute 

este dia comum. Você está um dia mais próximo de 

uma alegre colheita. 

Crescendo hoje: Devemos plantar para colher. Semear 

boas sementes para colher bons frutos. Realizar o bem 

para colher o que é bom e justo. A Natureza é perfeita, e 

nos retribui com o que contribuímos... Sempre com juros! 
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Você será avarento se conviver com homens mesquinhos 

e avarentos. Será vaidoso se conviver com homens 

arrogantes. Jamais se livrará da crueldade se compartilhar 

sua casa com um torturador. Alimentará sua luxúria 

confraternizando-se com os adúlteros.  

Se quiser se livrar de seus vícios, mantenha-se afastado 

do exemplo dos viciados. 

                                                      Sêneca 

A prosperidade é, de fato, uma forma de pensamento 

elevada e criada pelo poder interior, por objetivos 

pensados e trabalho inteligente. O vício é uma forma de 

pensamento inferior, criada pela desatenção do 

indivíduo e pela tendência de ceder facilmente ao 

prazer imediato, fonte à qual ela está mais ligada. No 

início, o indivíduo se entrega a seus caprichos 

conscientemente, com o passar do tempo, sua rotina e 

suas formas de pensamento passarão a exercer um 

domínio tão poderoso sobre ele que será quase 

impossível resistir a seus apelos e “falta”. Então, ele se 

vê escravo de sua própria criação onde o vício fala com 

mais crueldade que os benefícios do trabalho, da 

disciplina, da razão e ações cometidas contínuas e de 

benefício mútuo.      

Crescendo hoje: Prosperidade é um modo de viver e 

pensar, e não apenas dinheiro ou coisas. Pobreza é um 

modo de viver e pensar, e não somente a falta de 

dinheiro ou coisas. Busque a Prosperidade sempre!  
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Contrate e promova primeiro com base na integridade; 

segundo, na motivação; terceiro, na capacidade; quarto, 

na compreensão; quinto, no conhecimento; e, por último, 

como fator menos importante, na experiência. Sem 

integridade, a motivação é perigosa; sem motivação, a 

capacidade é impotente; sem capacidade, a compreensão 

é limitada; sem compreensão, o conhecimento é 

insignificante; sem conhecimento, a experiência é cega. 

Uma pessoa com todas as outras qualidades adquire 

facilmente e coloca rapidamente em prática a experiência.  

                                                         Paulo Silveira 

Muitas pessoas deixam de prosperar ao trabalharem 

por longos períodos em atividades onde não agregam a 

sua capacidade de liderança, pois líderes formam 

líderes no decorrer da convivência e exemplo.  

Mundialmente as empresas gastam menos de 1% na 

capacitação de lideranças, e um fato preocupante é o 

número cada vez maior de pessoas que se formam sem 

saberem o significado da palavra ética. E quando 

recebem seus diplomas, saem fazendo o “que é preciso” 

para sobreviver e fatalmente após alguns anos vêem 

suas tão sonhadas carreiras ruírem junto com sua 

família, finanças, amigos e nosso bem maior, a saúde. 

Crescendo hoje: Seja um próspero e dê o seu melhor 

pelo desenvolvimento da capacidade humana de liderar, 

pois é difícil fazer um homem entender algo se o seu 

salário depender do seu não entendimento. 
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Aqueles que tomam, no final perdem; mas aqueles que 

dão, ganham eternamente. 

Esta é uma regra que o Universo nunca quebra. 

Douglas M. Lawson 

A Prosperidade exigirá em algum momento na vida do 

próspero o seu “dízimo”. Acreditamos que na vida o 

homem deve pagar com imenso prazer duas formas de 

“dízimo” apenas: Ser altruísta e grato sempre, pois 

nestas duas atitudes se encontra o grande elixir da 

vida. No altruísmo sempre estaremos praticando a 

caridade e a generosidade e da mesma forma que 

temos consciência de como prosperar, teremos plena 

condição de ofertarmos os benefícios a quem merece. 

Na gratidão teremos sempre algo mais a ofertar além 

de bens pecuniários, e ela nos traz equilíbrio e faz com 

que nosso exemplo arraste multidões.  Você pode 

pagar seu “dízimo” com alegria, amor, generosidade, e 

gratidão ou pode vê-lo ser tirado de você no seu 

comércio, no seu consultório, nos tribunais, na vida de 

seu ente querido ou na fragmentação da sua própria 

vida. A Natureza é perfeita e com a mesma 

regularidade que as marés sobem e descem o Universo 

sempre recebe o “dízimo que tem direito”. 

Crescendo hoje: Faça o melhor sempre, busque com 

ambição sadia prosperar. Assim, seu equilíbrio e amor 

próprio sempre estarão garantidos.  
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Não devemos contar nossos sonhos e nossos ideais aos 

outros, pois eles irão tão-somente tentar destruí-los com 

suas dúvidas e descrenças. Principalmente quem odeia 

trabalhar e fazer qualquer coisa que saia fora do padrão. 

                                            Catherine Ponder 

Prosperar é uma escolha individual, um exercício 

diário e que poucos alcançam por preguiça e falta de 

atitudes. A maioria escolhe pensamentos e atos 

medíocres pelos seguintes fatores: 

1. Não exige tanto esforço consciente para sua 

criação, tendo como fonte principal de alimento o 

prazer imediato e baixas emoções. O que 

infelizmente impera na maioria das pessoas 

medíocres e preguiçosas. 

2. Sua sobrevivência não exige mais nada depois de 

certo tempo. Seu raciocínio é aniquilado, então, o 

reagir a tudo que acontece passa a ser sua vida.  Vê 

a vida passar como uma pessoa tubo: que come, 

bebe e usa o banheiro de forma automática até o 

fim de seus dias, se auto-flagelando.  

Crescendo hoje: Fuja do infeliz, do azarado e 

principalmente de quem não gosta de trabalhar. Pois 

qualquer coisa que comentar de prosperidade com esses 

perfis o incomodará na sua mediocridade e jamais terá 

uma palavra de apoio para crescer. Busque estar cercado 

dos prósperos, e seja um deles em sua verdadeira 

essência! 
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Todo ser humano é movido pela ambição, pois não existe 

homem sem desejo. E é a ambição, no sentido positivo, 

que impele a direção ao progresso.  

O dia em que o ser humano se der por satisfeito e não 

perseguir mais nada que o faça buscar a perfeição, então 

toda a raça estará condenada. 

Paulo Silveira 

Os maiores pensadores do mundo e grandes 

construtores na sua maioria não nasceram em berço de 

ouro, como se supõe, e os nascidos em berço de ouro 

quase nada constroem ou deixam como conhecimento 

atemporal à humanidade. Isso depende única e 

exclusivamente do indivíduo, na aplicação do seu 

poder de VONTADE e ALTRUÍSMO na vida. A condição 

material favorável é muito útil quando o indivíduo sabe 

tirar partido dela para seu crescimento e evolução 

interior, todavia não é fator fundamental. Infelizmente 

a maioria das pessoas que possuem uma condição 

material favorável não sabe aproveitar, ou mesmo não 

quer aproveitar a oportunidade que possuem para 

evoluir nem a si próprias, imagine se estão 

preocupadas com o coletivo. Por que você acha que 

tantas empresas e pessoas “educadas e preparadas” 

estão arruinando suas vidas pessoais e profissionais? 

Crescendo hoje: Busque a sua evolução em tempo real 

e sempre busque outros prósperos, se alie e cresça junto.    
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Aquele que dá um bom conselho constrói com uma mão; 

aquele que dá bom conselho e bom exemplo constrói com 

as duas; mas aquele que dá um bom conselho e um mau 

exemplo, constrói com uma mão e destrói com a outra a 

si e ao seu coletivo. 

                                                Francis Bacon 

Os semelhantes se atraem... E quando a semelhança 

desaparece nossas amizades e hábitos mudam. A união 

de formas de pensamentos medíocres dá origem ao 

que chamamos de mente massificada; dessa união 

nascem os problemas sociais e demais círculos 

deletérios que sustentam o vício do fumo, do álcool, da 

jogatina, promiscuidade e da vadiagem... Muitas vezes 

provocam efeitos em cadeia, isto é, pessoas que dele 

participam dificilmente conseguem se libertar e ficam 

presas umas as outras, assumindo, intensificando e 

proliferando seus comportamentos e vícios com 

péssimos exemplos a sociedade.  Desse mesmo 

aglomerado também fazem parte muitos cultos de 

“seitas” religiosas que evocam o fanatismo, o 

separatismo e a idéia do mau, onde pessoas não se 

modificam interiormente, mas ocultam seu verdadeiro 

eu atrás da máscara hipócrita da “falsa religião”. 

Crescendo hoje: Lembre-se que semelhante busca 

semelhante e compartilha coletivamente de seus 

resultados. Busque prosperidade nas suas atitudes, no 

que lê e põe em prática na sua vida. 
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Qual é seu Q.I. de Prosperidade? 

Responda às perguntas deste teste, e verifique se você 

foi infectado pelo vírus da “escassez”, da limitação e da 

dificuldade. Os resultados do teste podem mostrar o 

uso que você faz atualmente do seu Fator de Atração. 

Se quiser, tire cópias do teste para dá-las a seus amigos 

e entes queridos. 

1. Você sente um temor secreto de perder o afeto de 

seus amigos e o amor de sua família caso você se 

torne uma pessoa rica? 

2. Na sua infância e adolescência, você ouviu 

afirmações do tipo: “Nós não somos ricos, mas pelo 

menos somos honestos!”? 

3. Sua educação religiosa lhe ensinou que as pessoas 

devem se sacrificar para merecer uma recompensa 

na vida após a morte? 

4. Você se sente (ou se sentiu) culpado quando 

começou a ganhar mais dinheiro do que seus pais 

ganhavam? 

5. Você foi educado para se adaptar às circunstâncias 

e não fazer nada para se destacar e sair da 

“normalidade”? 
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6. Na sua infância e adolescência, você gostava de 

séries televisivas como Dallas, Dynasty, A Ilha das 

Birutas, MASH e A Família Buscapé, nas quais as 

personagens ricas sempre eram inescrupulosas, 

coniventes, antipáticas e arrogantes? 

7. Você tem problemas crônicos de saúde que nenhum 

médico parece capaz de resolver? 

8. Você já sentiu inveja de pessoas que usam roupas 

caras, dirigem carros de luxo e vivem em lindas 

mansões – inveja que pode ter criado em você uma 

mentalidade subconsciente de “ódio aos ricos”? 

9. De algum modo, você acredita que a pobreza pode 

ser uma condição nobre, romântica ou poética? 

10. Já lhe aconteceu de romper um relacionamento 

negativo – e imediatamente começar outro 

relacionamento muito parecido com o anterior? 

11. Você costuma usar expressões sobre pobreza e/ou 

riqueza que implicam juízo de valor, tais como “ele 

é pobre como Jesus Cristo”, “ele é podre de rico” ou 

“ele gasta dinheiro a rodo”? 

12. Você costuma inventar desculpas para suas 

dificuldades financeiras dizendo coisas como “É 

preciso ter capital para ganhar dinheiro”, “Sem um 

pistolão, nada feito” ou “Tenho de esperar um 

pouco mais até chegar ao topo da carreira”? 
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13. Você encontra algum tipo de satisfação 

inconsciente no papel de “pobre-coitado” ou de 

alguém que vive lutando contra todo tipo de 

dificuldade? 

14. Caso você esteja experimentando problemas de 

saúde, apuros financeiros e/ou fracassos 

profissionais, acha que eles poderiam servir de 

alguma maneira para despertar a simpatia ou atrair 

a atenção das pessoas que lhe são próximas? 

15. Você tem um relacionamento amoroso estável, 

ganha dinheiro suficiente para suas necessidades e 

goza de boa saúde – mas, mesmo assim, sente que 

sua vida está passando em branco? 

Confira sua pontuação 

Verifique suas respostas e preencha os campos abaixo: 

____ SIM 

____ NÃO 

Se você respondeu “Não” às perguntas 13 a 15: Sua 

consciência de prosperidade é muito sólida. O teste é 

desnecessário; se quiser, passe-o para outra pessoa. 

Se você respondeu “Sim” a três ou quatro 

perguntas: É provável que você alimente dúvidas em 

nível subconsciente sobre seu próprio valor enquanto 
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pessoa. Talvez cultive atitudes de defesa e/ou recusa e 

tenha medo de deixar a zona de segurança. 

Provavelmente, você não se sente radicalmente infeliz, 

mas não existe paixão e emoção na sua vida. Alguma 

coisa está lhe faltando, mas talvez você não saiba o quê. 

Se você respondeu “Sim”a cinco ou seis perguntas: 

É bem provável que sua vida esteja num ciclo de 

estagnação. Você faz pequenos progressos, mas 

também experimenta reveses, e no final não consegue 

transpor as barreiras para o verdadeiro sucesso e a 

felicidade que você deseja e merece. 

Se você respondeu “Sim” a sete ou mais perguntas: 

Parece claro que sua vida tem tendência a despencar, 

ou já está despencando, em direção a sérios problemas 

emocionais, físicos e/ou financeiros. É imperativo que 

você tome providências imediatas para romper o 

padrão e interromper o ciclo de fracassos. Para isso, 

você precisa pôr um fim nas convicções limitadoras 

que possam existir no nível subconsciente, 

substituindo-as radicalmente por convicções positivas. 
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O caráter é a marca indelével que determina o único valor 

verdadeiro de todas as pessoas e todo o seu trabalho. 

Orison Swett Marden  

Todos os fundadores de religiões e os grandes mestres 

da sabedoria de todas as tradições espirituais da 

humanidade indicam-nos caminhos semelhantes da 

verdadeira arte de viver. Sua sabedoria tem fonte 

comum onde todas as pessoas, todas as culturas e 

religiões se abastecem. Três coisas na vida são 

destruidoras: ira, cobiça e vaidade. Através da cobiça, o 

indivíduo não consegue descansar; é impelido a 

possuir sempre mais, em vez de usufruir o que tem e 

com isto se alegrar. Na ira, o homem não consegue 

alcançar repouso interior. A ira o joga de um lado para 

outro, porque não sabe como lidar com a energia da 

agressão de modo conveniente. E a vaidade, a auto-

sobrestima. Quem se sobrestima vive frustrado e 

destrói a si mesmo. Se recusa a aceitar sua realidade, e 

esta presunção o levará a que ele qualquer dia destes 

despenque do pedestal de sua alta auto-imagem e fique 

reduzido a nada. 

Crescendo hoje: Evite as três coisas destruidoras da 

vida, pois dela brotam outros inúmeros vícios. Prósperos 

procuram o equilíbrio, uma vida sadia e em harmonia. O 

Universo é generoso, mas também cobra do indivíduo sua 

parcela por aquilo que usufrui em sua vida. Reflita e viva 

de forma justa e perfeita. 

http://www.ociocriativo.com.br/frases/pesquisa.cgi?cmd=psq&chk=1&opc=txt&chk_aut=1&key=Orison%20Swett%20Marden%20
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O medo derrota mais pessoas 

que qualquer outra coisa no mundo. 

Ralph Waldo Emerson 

Sem o medo não teríamos medida, estaríamos sempre 

exagerando. Mas o medo muitas vezes também nos 

bloqueia, provém de um ideal perfeccionista. Tenho 

medo de cair no ridículo, de cometer um erro. Não me 

atrevo a falar em público com medo de gaguejar, ou 

porque os outros podem não gostar. Tenho medo de ler 

em voz alta por que posso me atrapalhar, enfim, o 

medo indica expectativas exageradas. No fundo do 

perfeccionismo está sempre um medo profundo do 

próprio desvalor. Gostaríamos de mostrar nosso valor 

trabalhando cada vez mais. Mas, ainda que elogiados, 

parece-nos pouco. Fazemos cada vez mais, por que o 

desejo de confirmação é ilimitado. Nunca é suficiente o 

reconhecimento que recebemos. Trabalhamos 

loucamente e, assim mesmo, não conseguimos a paz 

interior. Em última análise a causa do medo é o 

orgulho. Muitos não conseguem reconhecer suas 

fraquezas e defeitos. Não podem jamais cometer uma 

gafe, precisam saber tudo, e aí se sentem frustrados 

por melhor que executem seus trabalhos. 

Crescendo hoje: Não permita que o medo bloqueie suas 

habilidades, seus desejos e aspirações. Busque aprimorar-

se sempre, realizando o seu melhor. A prosperidade é 

fruto das realizações e não dos medos. 
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Toda decisão que você toma, não é uma decisão sobre o 

que você faz. É uma decisão sobre Quem Você é. Quando 

você vê isso, quando você entende isso, tudo muda. Você 

começa a ver a vida de um modo novo. Todos os 

eventos, ocorrências, e situações se transformam em 

oportunidades para fazer o que você veio fazer aqui. 

                                            Neale Donald Walsch 

A prosperidade coroa sua vida de bênçãos quando você 

resolve superar as crises e fazer delas trampolins de 

aprendizado sereno e construtivo. Perceba seus 

próprios potenciais para sentir: beleza, alegria, prazer, 

amor, sabedoria e a expressão criativa. Mas até que 

ponto você sabe que isso é uma realidade? Até que 

ponto você acredita que seu potencial íntimo é gerador 

de coisas boas e prosperidade própria e conjunta? 

Quanto você acredita nos seus recursos para resolver 

todos os seus problemas e dar uma renovada em sua 

vida? Quanto você confia nas possibilidades que ainda 

não estão manifestadas? Até que ponto você acredita 

cultivar qualidades de tranqüilidade combinada com 

excitação, de serenidade a par de aventuras através das 

quais a vida se torna uma corrente de experiências 

fabulosas, embora as dificuldades iniciais ainda 

precisem ser superadas? Até que ponto você realmente 

acredita na prosperidade e confia nas pessoas?  

Crescendo hoje: Saiba que a prosperidade é um eterno 

questionário a ser respondido com atitudes constantes.  
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Tempo é vida. Ele é irreversível e insubstituível. 

Desperdiçar o seu tempo é desperdiçar a sua vida, mas 

ser senhor do seu tempo é ser senhor da sua vida e fazer 

o melhor dela. 

Alan Lakein  

É melhor perder um minuto na vida, do que a vida num 

minuto. Nós devemos ser os donos do tempo. Ele está a 

nossa disposição, precisamos apenas aproveitá-lo, 

precisamos apenas vivê-lo conscientemente. Então nós 

nos damos tempo, e então desfrutamos do tempo. 

Quem não se dá tempo arruína sua vida e muitas vezes 

paga sua inquietação e pressa com a vida. Quem vive 

apressado odeia a si mesmo. Não vive para si, mas 

contra si. Confunde vida com agitação e pressa.  Quem 

se dá tempo tem mais tempo para aquilo que gostaria 

de realizar na vida. Chegará ao seu objetivo. Vive em 

equilíbrio com o Universo, desfrutando de sua própria 

companhia, da companhia da família, amigos, leva uma 

vida saudável, abundante e prazerosa. 

Crescendo hoje: O próspero faz de sua caminhada pela 

vida um prazer e não precisa recuperar-se após uma 

caminhada estafante. Toma para si a todo instante 

apenas o que precisa para a vida. Quem quer viver, 

tornar-se próspero, precisa dar-se tempo. Sem tempo não 

há vida. A vida se consuma no tempo. Somente os 

prósperos com ritmo adequado mergulham na vida que 

lhe convém e obtém dela os melhores resultados. 

http://www.ociocriativo.com.br/frases/pesquisa.cgi?cmd=psq&chk=1&opc=txt&chk_aut=1&key=Alan%20Lakein%20
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A habilidade de disciplinar a si mesmo para adiar a 

gratificação de curto prazo para desfrutar de 

recompensas maiores em longo prazo é o pré-requisito 

indispensável para o sucesso. 

Brian Tracy 

De uma cultura sadia da vida fazem parte as coisas 

triviais. Por exemplo, ir algumas vezes a um lugar 

respirar ar puro, manter a residência bem cuidada e 

em ordem, manter uma alimentação sadia e realizar as 

refeições com tempo, não simplesmente engolindo 

rapidamente alguma coisa nos intervalos. Se não 

conseguimos mais tomar uma refeição, como  alegamos 

que estamos no caminho do sucesso? Precisamos de 

rituais sadios. Dedicar os primeiros minutos do seu dia 

para preparar seu corpo e mente para o restante das 

horas que virão. Ao retornar para casa, encerrar seu 

dia também com um ritual sadio, para que tenha uma 

noite tranqüila e de verdadeiro descanso.  O equilíbrio 

entre a profissão, seu lar, sua saúde, sua família, seu 

convívio social são de extrema importância. Tudo isso 

faz parte dessa arte do bem viver, que deve ser 

desfrutada de forma saudável e feliz, pois só assim 

teremos uma vida próspera e abundante. 

Crescendo hoje: Eu como próspero terei uma cultura 

sadia. Uma vida de equilíbrio, com hábitos prósperos e 

compartilhando com próximos estes ideais, para que 

possamos crescer e prosperar em conjunto. 
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O amor é uma força mais formidável que qualquer outra. 

Ele é invisível - não pode ser visto ou medido, e mesmo 

assim, ele é suficientemente poderoso para te 

transformar em um momento, e te oferecer mais alegria 

do que qualquer bem material poderia. 

                                     Barbara De Angelis 

Como podemos aprender a amar a nós mesmos? Esse é 

um dos nossos maiores desafios, é algo muito difícil de 

fazer. São poucos os que aprenderam a se amar quando 

crianças. Geralmente aprendíamos que o amor próprio 

é negativo, confundido com egoísmo. Assim, acabamos 

achando que o amor consiste em encontrar a Mulher 

Fabulosa, o Homem Perfeito, alguém que nos trate “da 

maneira certa” e nos faça felizes “para sempre”. O amor 

tem responsabilidades e deveres, e emprega tais 

palavras? Quando fazeis alguma coisa por dever, há 

nisso amor? No dever não há amor. A estrutura do 

dever, na qual o ente humano se vê aprisionado, o está 

destruindo. Enquanto sois obrigados a fazer uma coisa, 

não amais a coisa que estais fazendo. Quando há amor, 

não há dever nem responsabilidade. Quando amamos a 

si próprios fazemos tudo pela essência construtiva do 

Universo e com a certeza de vencer e prosperar em 

quaisquer circunstâncias e dúvidas, e no seu resultado 

percebemos a essência do amor. 

Crescendo hoje: Busque seu amor próprio e descobrirás 

o quanto é belo interiormente e rico.  
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Estamos sempre nos preparando para viver 

e não vivemos. 

Ralph Waldo Emerson  

Suponha que você tem só mais um dia de vida. O que 

faria? Qual a mensagem que gostaria de transmitir com 

sua vida? Qual a marca que gostaria de deixar impressa 

neste mundo? 

Alguns talvez queiram reencontrar-se com pessoas que 

lhes são mais caras. Explicar-lhes qual foi a razão mais 

profunda por terem vivido assim e não de outro modo. 

Outras ficariam totalmente no momento atual, mas 

aproveitariam de forma mais consciente a vida, 

experimentariam o gosto da vida, seu verdadeiro 

mistério. E ainda àquelas que continuariam fazendo 

exatamente o que estavam fazendo.  

Tenha em suas atitudes a consciência de fazer sempre 

o seu melhor. Prestar total atenção naquilo que faz no 

instante presente. Procure dar sentido e valor em tudo 

o que fizer. 

Crescendo hoje: O próspero transmite às pessoas o 

quanto gosta delas, o quanto são importantes, como 

pessoas e como parte de uma sociedade. Procura 

compartilhar a alegria, o sentimento de que a vida vale a 

pena, e que as atitudes positivas são nosso melhor 

comportamento. Viva com entusiasmo, com qualidade e 

com o sentimento do dever cumprido a cada dia. 
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Justiça é consciência, não uma consciência pessoal, mas a 

consciência de toda a humanidade na unicidade. Aqueles 

que reconhecem claramente a voz de suas próprias 

consciências normalmente reconhecem também a voz da 

justiça e perfeição na sua essência. 

                                           Paulo Silveira 

A consciência é o filtro da mente do homem e de seu 

ambiente. O pensamento é um direito intransferível e 

de responsabilidade única de quem o gera. Pensar com 

consciência é pensar positivamente.  Quando se pensa 

com consciência é impossível manter em mente maus 

pensamentos. A consciência é algo mágico e divino, e os 

pensamentos positivos devem ser mantidos até que se 

tornem hábitos e sonhos construídos sob trabalho 

sério e inteligente. Por conseguinte, pensar com 

consciência é deixar-se guiar pela intuição que provém 

de nossa verdadeira e real natureza, não de acordo 

com conotações de falsa moralidade, “mentor 

espiritual” ou qualquer forma de palavra que diminui a 

outro ser humano ou qualquer forma de vida. 

Crescendo hoje:   Seja justo em seus atos, pois a 

perfeição é única de Deus. A nós cabe o polimento diário 

de nossas almas através da bondade, generosidade, 

simplicidade, querer bem. Devemos em nossa passagem 

aqui buscarmos a totalidade em nosso significado, e 

então alcançaremos a plenitude, o bem estar e o amor no 

seu maior panorama.   
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Não é a força, mas a constância dos bons sentimentos 

que conduz os homens à felicidade. 

Friedrich Nietzsche  

Quem sempre reclama de seu trabalho não está em 

contato com ele. Apega-se muitas vezes às suas 

fantasias de grandeza, de que merece trabalho melhor.  

Naturalmente há trabalhos que se constituem 

principalmente de rotinas, mas que não precisam ser 

enfadonhos. É sempre nossa responsabilidade a 

maneira como executamos nosso trabalho: se 

atribuímos a ele uma forma criativa, se nos alegramos 

com trabalhos mais leves como se fosse um tempo de 

lazer a nós concedido, ou se nos lastimamos por ter de 

fazer algo tão banal. Também de vez em quando 

devemos examinar se todos os trabalhos rotineiros são 

realmente necessários, ou se podem ser realizados de 

outra forma, ou abolidos de vez. 

Crescendo hoje: Um próspero tem aspirações de 

realizar trabalhos grandiosos e que lhe tragam realização 

plena. Mas para chegar lá, suas tarefas atuais precisam 

ser realizadas com êxito e alegria. Assim, se você tem um 

trabalho rotineiro hoje, execute-o da melhor forma 

possível, para que possa crescer e evoluir em sua carreira 

profissional. Se o fizer mal feito e sem entusiasmo, estará 

contribuindo para que permaneça ainda mais tempo onde 

está, pois não será merecedor de outras atividades, a 

menos que realize bem sua tarefa atual. 



Coleção ATITUDE 

Michelle Silveira Página 79 
 

A melhor maneira de melhorar o padrão de vida está em 

melhorar o padrão de pensamento. 

U. S. Andersen 

O fato de seu trabalho ter sentido não depende tanto 

do trabalho em si, mas do sentido que lhe damos. Com 

nosso trabalho, não só criamos um produto que serve 

aos outros, mas também criamos uma atmosfera. Pode 

ser uma atmosfera deprimente, ou positiva e 

inspiradora. Quando ao nosso redor se forma um clima 

sadio de trabalho, então você transmite alegria às 

pessoas não só no trabalho, mas também em sua vida e 

na convivência com os outros. Quem está contente em 

seu trabalho também vai causar alegria em casa. Mas 

quem só experimenta chateação e frustração também 

levará isto para casa. Passamos boa parte de nossas 

vidas no trabalho, então o melhor que temos a fazer é 

torná-lo um ambiente agradável,  manter a atmosfera 

positiva, abundante e próspera. 

Crescendo hoje: Ninguém gosta de estar em um lugar 

cercado de pessoas aborrecidas e que só sabem reclamar 

da vida. Você como um próspero deve mudar isso. Tornar 

seu ambiente o melhor, através do exemplo e atitudes de 

gratidão, lealdade, discernimento e perseverança. Você 

não terá somente uma melhor qualidade de vida, mas 

terá uma resposta maravilhosa do Universo, que retribui 

de forma generosa àqueles que de fato vivem para 

agregar e evoluir de forma pessoal e conjunta. 
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Primeiro fazemos nossos hábitos, 

e então nossos hábitos nos fazem. 

                                                              John Dryden  

Devemos modificar velhos hábitos em nossas vidas de 

tempos em tempos... Isso dependerá de sua 

intensidade, sua importância e sensações que esses 

hábitos representam em nossas vidas.   

A mudança de hábito deve ser primeiramente interna, 

positiva, em silêncio, de forma discreta e sem alardes. 

Tudo no Universo é energia pura e o fato de querer 

propagar aos quatro ventos aquilo que você está 

fazendo dispersa a energia necessária para manter a 

tensão do pensamento na direção escolhida.  Acautele-

se contra a vaidade, ira e cobiça, pois elas minam toda a 

energia para manter a mente direcionada ao objetivo a 

alcançar. Pois a coisa mais perigosa para nossas vidas é 

sermos aceitos somente pela condição de status social, 

para impressionarmos terceiros e nos destruirmos 

emocional, material e familiarmente por não 

aceitarmos a nós mesmos. Assim, deixamos de fazer o 

que gostamos e vivemos na busca intensa e incoerente 

pela aceitação alheia.   

Crescendo hoje: Mude a sua auto-imagem e seus 

hábitos tendem a seguir juntos. Mude um e você 

automaticamente mudará o outro e logo a prosperidade 

regará sua vida de abundância. 
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A Prosperidade se manifesta por meio de idéias, 

iluminação, poder criativo e aumento da capacidade 

profissional com inteligência. O trabalho é abençoado em 

qualquer forma que ele se apresente, pois permite 

através do elo com o nosso Criador realizar fabulosas 

criações terrenas necessárias para criarmos abundância e 

bem-estar em nossa vida e propagá-la pela sabedoria 

para as próximas gerações. 

                                                      Paulo Silveira 

O pensamento é uma força fabulosa que produz 

sanidade, saúde, bem estar, inteligência superior, 

felicidade, paz, harmonia, serenidade, sensualidade, 

sexualidade, beleza etc. Também pode produzir a 

loucura e obsessão por meio do fanatismo e idéias 

fixas. Tanto liberta o homem quanto escraviza, tendo 

como único intermediário sua consciência. A força do 

pensamento aumenta ou diminui o poder da atração 

magnética onde semelhante atrai semelhante. Falamos 

daquilo que nossos corações estão cheios. Nossos olhos 

brilham por aquilo que realizamos, pelas pessoas que 

amamos, pelas realizações... E esses sentimentos 

pertencem aos homens altruístas, que acreditam estar 

nesta fabulosa vida para viver e regar a vidas de outros 

com prosperidade e abundância em amor e atos. 

Crescendo hoje: Manifeste somente coisas prósperas, 

palavras prósperas, atitudes prósperas e viverá na 

abundância hoje e sempre. 
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Tudo tem o valor que o comprador pagará por aquilo. 

Publius Syrus 

Mais do que nunca vale hoje a frase: “O dinheiro 

governa o mundo”. Quem tem dinheiro faz parte dos 

poderosos e influentes. Pode ter o que o quer. Pode 

exercer poder sobre os outros. Todos sabem o que o 

dinheiro pode fazer, mas não está bem claro para todos 

o que é o dinheiro. Dinheiro é um acordo dentro de 

uma sociedade para usar alguma coisa como objeto de 

permuta. Portanto, surge através de um acordo. Fora 

da sociedade o dinheiro pode não ter valor, ser um 

simples pedaço de papel. Mas nós o dotamos de poder. 

Somos nós que damos poder ao dinheiro. Portanto, 

tudo depende de nós, da maneira como lidamos com o 

dinheiro. A função mais importante do dinheiro é 

servir às pessoas. Dinheiro é meio de permuta. 

Portanto tem sempre a ver com relacionamento. Pois 

só quem entra em relação com outro poderá permutar 

alguma coisa.  

Crescendo hoje: Não devemos demonizar o dinheiro, 

mas lidar de forma consciente com ele, de maneira 

engenhosa e criativa, com liberdade interior e na 

disponibilidade de servir às pessoas, de despertar nelas 

vida e o seu melhor. Prósperos torcem pela vitória e 

sucesso dos outros, inclusive o sucesso financeiro, pois 

sabem que a verdadeira prosperidade não os fará se 

isolar pelo dinheiro, mas sim partilhar de vida abundante. 
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Quem quer achar defeitos, até mesmo no paraíso os 

encontrará. 

Henry Thoreau 

Há pessoas que encontram cabelo em toda sopa que 

tomam. Acham defeitos até mesmo no paraíso. 

Também ali encontram algo para criticar. A pergunta é: 

esta é uma atitude de pessoa próspera? Com certeza a 

resposta é negativa, pois estas pessoas devem ser 

profundamente insatisfeitas consigo mesmas e nada 

pode satisfazê-las. Precisam destruir aquilo que os 

outros admiram e apreciam, é a inveja. Criticam por 

não terem a capacidade de alegrar-se com a 

prosperidade conjunta. Desejam tudo apenas para si, 

sendo mesquinhas e por isso criticam criando 

máscaras e esquivando-se da realidade. É 

extremamente complicado viver junto a estas pessoas. 

Elas têm a compulsão de puxar para baixo também 

outros que com elas convivem. Espalham um clima de 

insatisfação, mau-humor, amargura e discórdia. 

Crescendo hoje: Em relação a pessoas assim, proteja 

sua alma para não ser contaminado pela febre da 

discórdia. Prósperos vivem em equilíbrio e harmonia. 

Alegram-se com a prosperidade e buscam uma vida 

abundante para si e seus semelhantes. Não perca seu 

tempo com pessoas que possuem visão negativa da vida 

e não desejam mudar. Como um próspero, compartilhe o 

seu melhor e evite os vales da infelicidade e discórdia.  
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O grande líder é aquele que está disposto a desenvolver 

as pessoas até o ponto em que elas eventualmente o 

ultrapassem em seu conhecimento e habilidade. 

Liderar é fazer as pessoas a sua volta evoluírem. 

Paulo Silveira 

Quem tem responsabilidade pelos outros pode exercê-

la de várias maneiras. Pode rebaixar os outros, para ele 

mesmo acreditar em sua própria grandeza. Pode reunir 

em torno de si pessoas dependentes, cuja única tarefa é 

admirar o chefe. Mas, se rebaixar os outros, só 

podemos esperar pequeno rendimento.  E de pigmeus 

bajuladores nada sairá de criativo.  Responsabilidade e 

liderança significam: despertar vida, atrair vida. Isto 

exige que tomemos consciência daquilo que move os 

outros, do que desejam, suas angústias, e 

principalmente daquilo que é seu potencial maior.  Um 

líder deve ser próspero, ter empatia com o outro para 

descobrir a chave que dá acesso a riqueza interior do 

outro, às suas capacidades e criatividade. 

Crescendo hoje: O trabalho de quem desperta a vida 

nos outros é cheia de sentido em si mesma. O próspero 

contribui para a vida, a saúde, a alegria e o prazer de 

viver. O próspero exercita sua liderança com 

responsabilidade e permite que seus liderados o superem. 

Pois se não existirem pessoas que compartilhem seus 

ideais e possam superá-lo, sua liderança e prosperidade 

não tem sentido e valor verdadeiro. 
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O ser humano cultuará algo, não tenha dúvidas sobre 

isso. Podemos pensar que nosso tributo é pago em 

segredo no recesso escuro de nossos corações, mas ele 

se revelará. Aquilo que domina nossas imaginações e 

nossos pensamentos determinará nossa vida e nosso 

caráter. Portanto, cabe a nós ter cuidado com o que 

adoramos, pois o que nós estamos venerando, nós 

estamos nos tornando. 

                                          Ralph Waldo Emerson 

É impossível viver sem Deus. Nele temos nossa vida, 

mente e consciência. Não é Ele Onisciente, Onipotente, 

Onipresente? O que isso quer dizer? Reflita! Segundo o 

dicionário, onipotência significa que há um só poder. 

Onipresença, que há uma só presença. Onisciência, que 

há uma só ciência e consciência, da qual somos uma 

pequena e fabulosa centelha. Logo, tudo o que 

podemos ver, tocar, sentir ou cheirar e mesmo intuir 

são partes de Deus em nós e fora de nós. A afirmação 

dessa verdade enche o coração do homem de bem-

aventurança, generosidade, amor, plenitude, 

prosperidade. Dá-lhe paz e felicidade e desperta nele o 

poder do pensamento e do trabalho positivo. Confere 

igualmente mais amor ao próximo por saber que nele 

Deus está e que na sua imagem e semelhança somos 

grandiosos rumo à perfeição.   

Crescendo hoje: Cultue Paz e Amor em tudo que fizer. 

Nas suas atitudes mostre caráter e prosperidade.    
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Tome cuidado no que você coloca todo o seu coração. 

Pois isso certamente deverá ser seu e sairá pela sua boca 

influenciando a si e aos outros na construção ou 

destruição do ambiente onde passa e vive. 

                                        Paulo Silveira 

Toda crença no pecado e na danação eterna é uma 

limitação e afasta o ser de sua verdadeira herança que 

é a Prosperidade Suprema. Sua felicidade é aqui e 

agora, não em algum lugar no céu, em outras 

dimensões alienígenas, ou em uma vida futura e justa. 

O agora é o momento e é aqui que a felicidade 

conquistada deve ser levada e elevada a outros planos 

de consciência de forma justa e perfeita. Este plano 

material é tão sagrado e abençoado como qualquer 

outro plano – Talvez o mais sagrado de todos, uma vez 

que ele permite darmos polimento justo a nossa alma e 

nos desenvolvermos em capacidades superiores, 

superação diária, crescimento conjunto, livre-arbítrio. 

O Triunfo da Vontade que se deve ao constante atrito 

com as dificuldades impostas pelo mundo material que 

impele a consciência humana em direção a evoluções 

cada vez maiores. Nossa curta e fabulosa permanência 

nesse plano deve ser, por conseguinte, vista como 

oportunidade e benção sempre... Jamais um castigo. 

Crescendo hoje: Acorde com gratidão no coração e 

inflame outros corações com suas palavras, atos, 

exemplos e principalmente sua essência próspera. 
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Mude. Isto tem o poder de enobrecer, curar, estimular, 

surpreender, abrir novas portas, trazer experiência nova e 

criar excitação na vida. Certamente vale o risco. 

Leo Buscaglia 

Nossa vida nunca é estrada de mão única. E na estrada 

de nossa vida, tanto interior como exterior, não 

existem apenas caminhos em linha reta. Muitas vezes 

precisamos andar por desvios, e não poucas vezes nos 

sentimos lançados de volta ao ponto de partida. Como 

se tudo tivesse sido em vão, vem aquele sentimento de 

“vou ter que começar tudo novamente”. 

Mudar o rumo, dar novo rumo a uma vida que entrou 

no trilho errado – isto dá nova perspectiva, muda a 

pessoa. O caminho aparentemente errado torna-se 

condição para uma verdadeira virada e transformação.  

Não desista se obstáculos surgirem a sua frente. Encare 

os obstáculos como desafios que aparecem para 

fortalecer e enriquecer a sua vida. 

Crescendo hoje: Prósperos enxergam as mudanças 

como oportunidades. Aparentes contratempos têm efeito 

positivo, mostram-se como experiência benéfica.  Faça do 

novo rumo um caminho melhor, mais digno, justo e 

abundante, aproveitando para refletir sobre sua vida e 

suas atitudes. A prosperidade pertence àqueles que não 

ficam se lamentando, mas que trabalham para melhorar o 

que acreditam que pode ser diferente. 
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As condições nunca são perfeitas. As pessoas que adiam 

a ação até que todos os fatores sejam favoráveis são as 

do tipo que não farão nada. 

William Feather  

A necessidade de segurança é uma das principais 

motivações da luta das pessoas. Elas procuram um 

lugar de trabalho mais seguro. Querem garantir-se 

contra riscos. Procuram suas companhias de seguro 

para ver as garantias máximas contra qualquer risco. 

Segurança dá tranqüilidade, e falamos muitas vezes 

que algo é absolutamente seguro, tão certo como a 

morte. Nesta expressão está a experiência de que a 

segurança exagerada também pode acarretar a morte, 

que ela suprime a vida. De tanta segurança, nada mais 

pode fluir, crescer e desenvolver-se. Se todo risco for 

eliminado, nada mais pode surgir de novo. 

Não há segurança absoluta. Assim como os navios, 

também a pessoa não é feita para viver em segurança 

num estaleiro. É preciso explorar a vastidão da vida, 

ousar viver, senão tudo fica sufocante. 

Crescendo hoje: O discernimento é virtude do próspero, 

que sabe o quão perigosa é a vida. Não só pelos perigos 

que vêm de fora, mas principalmente pelos bloqueios 

internos, que o impedem de evoluir. Vença o medo, a 

doença da segurança e com discernimento e 

perseverança, encontrará uma vida próspera. 
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Não conseguimos segurar uma tocha para iluminar o 

caminho de outra pessoa, sem clarearmos o nosso 

próprio. 

                                                     Ben Sweetland 

Desde que somos gerados nos formamos prósperos, a 

partir de parcerias íntimas num lindo ato de amor, 

além de sermos único de nossa espécie que sobreviveu 

entre milhões de espermatozóides competidores – 

Então já nascemos o mais forte de nossa linhagem. Por 

pares de mãos somos apresentados a este fabuloso 

mundo e antes de nós milhões de pessoas com seu 

trabalho, intelecto e investimentos trabalharam com 

amor e dedicação para nos propiciar nosso nascimento. 

Então como podemos nascer com algum tipo de 

“pecado” se a cada vida que vem a este mundo traz 

superação e evolução? O homem começa a perceber 

que a abundância é a sua única sina universal, mas no 

livre-arbítrio terá que fazer as escolhas certas. 

Infelizmente alguns opinam em viver na ignorância, em 

buscar algum tipo de salvação imediata e rápida. A vida 

é um presente de Deus e ao homem cabe o livre-

arbítrio e suas escolhas.    

Crescendo hoje:  Seja um próspero e por onde passar 

ilumine seus caminhos através de exemplos construtores, 

pois assim potencializará outros prósperos e sinalizará aos 

ignorantes o livre-arbítrio da imagem e semelhança que 

Deus lhe deu ao nascer.   
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Ore antes de fazer aquilo que deverá fazer; 

Ore também após ter feito aquilo que devia fazer; 

Mas não ore em vez de fazer aquilo que deve fazer. 

                                                  Paulo Silveira 

Nenhum processo meditativo exclui a lei do esforço. É 

preciso entregar-se a ele totalmente. No início, o 

indivíduo começa meditando... A partir do momento 

que sua mente racional começa a unir-se ou 

conscientizar-se das demais fases da Mente Superior 

ou Supra Consciência do Universo, então, é a meditação 

que começa a agir sobre ele, de modo a transformá-lo. 

Começamos então a trabalhar com afinco, amor, 

dedicação, qualidade, seriedade e principalmente 

concentração naquilo que desejamos. A visão é uma 

grandeza e os prósperos buscam sucesso constante e 

superação pelo trabalho, pois afinal de contas o único 

lugar aonde o sucesso vem antes do trabalho é no 

dicionário. Conhecemos milhões de casos onde pessoas 

lêem livros de todas as origens e credos, fazem rezas 

“milagrosas”, freqüentam ambientes que as transferem 

até para “outras dimensões”, mas infelizmente tudo 

isso só dá resultado com trabalho inteligente e 

constante. Sem trabalho não há resultado! 

Crescendo hoje:  Entre uma oração e outra meu amigo, 

potencialize sua carga de trabalho com concentração e 

inteligência e lembre-se que além de você existem outras 

pessoas que precisam evoluir para que você evolua. 
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É bom ter dinheiro e as coisas que o dinheiro pode 

comprar; mas é bom, também, verificar de vez em 

quando e se certificar de que você não perdeu as coisas 

que o dinheiro não pode comprar. 

George Horace Lorimer 

Esteja atento às seguintes coisas, que nem mesmo a 

mais valiosa das mercadorias poderá comprar; nem 

tudo o que desejamos tem preço. Pense e reflita sobre 

como andam sua: 

Saúde física Longevidade 

Autoconfiança Criatividade 

Amigos verdadeiros Realização 

Satisfação Família afetuosa 

Respeito dos outros Integridade 

Reputação Paz de espírito 

Caráter Senso de humor 

Paciência Encanto 

Gratidão Auto-estima 

Compaixão Espiritualidade 

Empatia Aptidão física 

Simpatia Tempo 

Generosidade Sabedoria 

Humildade Capacidade de lidar com o 

dinheiro Grandeza 

Crescendo hoje: Prósperos valorizam o que o dinheiro 

não pode comprar e buscam uma vida plena e feliz. 
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Eu vim para que tenham a vida 

e a tenham com mais abundância. 

João 10:10 

Estamos neste mundo para levar uma vida plena e feliz. 

E todas as riquezas materiais, mentais e espirituais do 

Universo são dádivas de Deus, intrinsecamente boas e 

suscetíveis de uma boa utilização. 

O Grande Criador nos oferta todas estas dádivas, e o 

homem é o grande beneficiário. O homem precisa, no 

entanto conhecimento das leis do Universo que lhe 

permitam usufruir de tudo que necessita para levar 

uma vida gloriosa, feliz e de abundância. 

Você nasceu para ser rico. E pode ficar rico pela 

utilização dos dons e habilidades que lhe foram dadas 

por Deus. À medida que sua mente se tornar produtiva 

e repleta de boas idéias, seu trabalho também se 

tornará mais produtivo e lhe proporcionará toda sorte 

de riquezas materiais. 

É o seu sentimento de identidade com Deus, em seu 

coração, que o faz rico e você se ente rico de acordo 

com a sua atitude mental e fé em todas as coisas boas.  

Crescendo hoje: Você está aqui para encontrar seu 

verdadeiro lugar na vida e para dar ao mundo o seu 

talento. E por merecimento, terá uma vida rica e 

abundante. 
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Deus fez a mulher para iluminar, alicerçar e dar 

continuidade ao propósito e ideal do homem próspero. 

                                           Paulo Silveira 

Hoje é dia 23 de Março de 2008 e passa da 1 hora da 

manhã de Domingo de Páscoa. Tive um fabuloso dia 

e agradeço a Deus nesta mensagem tão íntima os 

fabulosos momentos de renovação que tenho e 

continuarei tendo junto à Michelle - Agradeço pela 

família fabulosa, pelos meus filhos iluminados e 

abençoados, pelos meus pais que sinto muita falta e  

saudade, pelos meus irmãos que tanto me 

ensinaram e que em pouquíssimas oportunidades 

pude agradecer como deveria; aos amigos presentes 

e passageiros que me ensinaram que nem sempre a 

presença é sinal de amizade e que a essência de uma 

verdadeira amizade se perpetua mesmo a distância. 

Entre tantas coisas aprendi que a doação pode ser 

feita até por um sorriso a um estranho e que talvez 

este tenha sido o único apoio em anos de vida. Não 

tenho nada a pedir a Deus nesta fabulosa 

madrugada, sou abençoado em tudo que fiz até hoje 

e serei sempre agradecido em atitudes... 

Crescendo hoje: Seja sempre grato a tudo e a todos; 

trate a todos com dignidade e principalmente a 

mulher, que tratada com dignidade iluminará e 

abençoará sempre os alicerces do lar e as pessoas que 

estiverem em seu caminho.     
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O tempo é rei e a vida uma lição, e no livre-arbítrio entre 

os dois definimos quem somos e por vivermos com 

equilíbrio, abundância e prosperidade, ou nas trevas de 

uma vida medíocre, com gente fraca e na formação de 

uma sociedade doente. Faça a sua escolha, pois ela só 

cabe a você neste fabuloso dia ―presente‖. 

Paulo Silveira, em seu livro "A Lógica da Venda" 

 Como é o homem próspero? O homem próspero é 

aquele que sabe realizar o que para outros constitui 

simples aspiração; que cumpre sempre o seu dever; 

que tem iniciativa; que não espera ocasiões, mas que as 

cria. 

Que ataca resolutamente as adversidades e as 

transforma em aprendizado e oportunidades; que dá 

de si, logo na entrada ótima impressão e quando sai 

deixa uma última impressão fabulosa; que sabe ouvir e 

calar, que crê no poder miraculoso; que finda tudo que 

inicia e imprime cunho e superioridade em tudo que 

lhe passa pelas mãos. 

Próspero, enfim, que toma por divisa. Aperfeiçoa tudo 

o que puder; realiza sempre o melhor e deixa a sua 

marca ao passar por este abundante Universo. 

Crescendo hoje: Seja um próspero sempre. Acredite 

que o Universo trabalha a seu favor se você tiver atitudes 

de prosperidade e abundância.  
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8 PRINCÍPIOS DE OURO 

PARA VIVER NA PROSPERIDADE 

 

 

1. Escolha as suas ATITUDES, não importa quais 

forem as circunstâncias. Encare a vida de modo 

positivo e sinta sempre gratidão; 

 

2. Construa sua vida tendo o respeito como base. Ame 

a Deus, ame a sua família, seus amigos e seja gentil 

com os outros. Faça vir à tona o que existe de 

melhor em todas as pessoas e principalmente em 

você, pois és a imagem e semelhança de Deus; 

 

3. Faça da integridade a pedra angular da sua vida. 

Respeite as regras de preservação universais, jogue 

limpo, seja honesto em todos os aspectos de sua 

vida;  

 

4. Aceite as adversidades como lições universais. 

Trabalhe com inteligência, zelo e constância 

sempre. E, se fracassar, faça de novo; 
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5. Desenvolva uma paixão pelo ato de aprender. 

Quanto mais descobrir a respeito da vida e do 

mundo, mais completo e realizado você vai se 

sentir. Transforme sua disposição num processo 

para durar sua vida inteira e na sua passagem 

universal aqui. E que na sua partida essas lições 

continuem servindo ao propósito de outros 

prósperos e assim sucessivamente; 

 

6. Aproveite a vida. Lembre-se de que você precisa 

brincar e se divertir. E, acima de tudo gargalhar 

gostosamente, pois além de prazeroso, isso 

aumenta sua imunidade; 

 

7. E se os homens são meus irmãos, as crianças serão 

como meus filhos e os idosos como meus pais, zele 

por todos. Reviva cada fase de sua vida de forma 

próspera em seus atos;    

 

8. Se o que somos é um presente de Deus, 

quem nos tornarmos   é o nosso presente 

para Deus e servirá de forma universal   

toda a humanidade. 
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Como a grande maioria das pessoas além de ter uma vida 

rica em família, com os amigos, uma vida de equilíbrio e 

saudável, também deseja ser uma pessoa bem sucedida  

materialmente, apresentamos as Quatro Leis da Riqueza.  

Michelle Silveira 

1. LEI DO LUCRO: Toda riqueza humana é criada 

pela mente humana. 

Esta lei implica a prazerosa criação da renda ideal. 

2. LEI DO CONSUMO: O valor do dinheiro é 

determinado pelo comprador e pelo vendedor 

em cada transação. 

Esta lei se refere a ter satisfação com as coisas com 

que se gasta dinheiro e viver de acordo com os 

próprios recursos. 

3. LEI DA ECONOMIA: O acúmulo do superávit de 

sua renda. 

Economizar uma porcentagem de sua renda, seu 

dízimo pessoal. Este hábito gera uma situação de 

abundância, que você certamente verá refletida na 

sua renda futura. 

4. LEI DO INVESTIMENTO: Investir o seu capital 

com o objetivo de aumentar a sua renda. 

Dinheiro parado não garante rentabilidade. Por 

isso, é necessário aplicar o dinheiro de forma que 

ele circule e traga rentabilidade e prosperidade. 

Quando pessoas que usam o investimento do seu 

capital prosperam, todos ganham principalmente 

você, o principal investidor. 
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Dinheiro é um assunto muito mais emocional do que a 

maioria das pessoas admite. E muitos problemas 

financeiros estão relacionados aos sentimentos de medo e 

vergonha, que limitam o sucesso, não só financeiro como 

também pessoal. 

Michelle Silveira 

O medo é a emoção que experimentamos quando nossa 

mente contempla no futuro alguma MUDANÇA que não 

nos agrada. Para alguns, o medo é ainda mais 

generalizado, pois tendem a ter medo quando 

imaginam qualquer mudança, até mesmo uma 

mudança para melhor. É o medo do desconhecido. 

A vergonha é a crença de que você está errado; não 

errado no sentido de que cometeu um erro 

matemático, mas errado no sentido de que há alguma 

coisa errada com você. E esta idéia é muitas vezes 

reforçada por mensagens de nossos pais, religião, ou 

por qualquer pessoa que tente responsabilizar-nos por 

seus problemas. 

Os medos e a vergonha que rondam nosso dia-a-dia 

nos impedem de termos mais sucesso, obter maiores 

ganhos financeiros e até mesmo permanecer num 

trabalho de que não gostamos. Alguns destes 

sentimentos são: medo do fracasso, medo do sucesso, 

medo da rejeição, medo da morte, medo do 

desconhecido, medo de mudanças, medo da perda, 
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vergonha de querer ganhar dinheiro e vergonha em 

relação ao dinheiro. 

A seguir descrevemos de forma mais detalhada estes 

sentimentos, e o que você pode fazer em relação a eles 

para tornar suas ATITUDES PRÓSPERAS e 

ABUNDANTES. 

Medo do fracasso 

O medo do fracasso lhe impede muitas vezes de iniciar 

um empreendimento próprio onde tenha que colocar 

sua coragem à prova. O emprego, onde você limita suas 

atividades àquilo que já sabe como fazer e no qual os 

resultados dos seus esforços são engessados pelo 

envolvimento de outras pessoas é muitas vezes mais 

cômodo, mas em contrapartida, lhe mantém sempre na 

mesma situação cultural, social e financeira. Não tenha 

medo de tomar a iniciativa e investir em uma atividade 

que lhe traga maior prazer e lucratividade. 

Medo do sucesso 

Muitas pessoas preferem ficar como empregados por 

que seus pais não tiveram a chance de evoluir e ter 

cargos melhores, então o filho tem como obrigação 

ficar também estagnado para não ser “superior aos 

pais”. Ou se subir de cargo, o que os amigos vão achar? 

Será que continuarão freqüentando a minha casa? 
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Mesmo tendo a sua própria empresa, muitos não 

almejam o crescimento, a expansão. O sentimento de 

“vou continuar pequeno por que não quero tomar o 

espaço de ninguém no mercado” ou “melhor assim por 

que se eu crescer vão pensar que estou ganhando 

muito dinheiro e aí terão inveja de meus negócios” e 

ainda tem o popular provérbio “em time que está 

ganhando não se mexe”.  

Se você permanecer com este sentimento de se sentir 

culpado em almejar o sucesso, cuidado, pois a maioria 

está de olhos abertos e evoluindo para crescer a cada 

dia. Pois a evolução traz prosperidade, não só ao dono, 

mas proporciona melhores oportunidades para seus 

empregados e à sociedade, que usufrui de melhores 

resultados. 

Medo da rejeição 

O medo da rejeição está relacionado ao fato de você ter 

medo de oferecer seus produtos ou serviços por que 

desconhece a reação das pessoas. Mas se você não 

ofertar, não demonstrar que tem interesse na venda e 

descrever seu produto ou serviço, não é por 

adivinhação ou pena que as pessoas comprarão de 

você. Outro fato relacionado à rejeição é que muitas 

pessoas têm medo de receber NÃO. Se receberem um 

não em uma primeira visita de negócios, já desistem, 

desanimam, não sabem lidar com este sentimento.  
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Você precisa aprender a vender seus produtos, 

serviços, idéias, e não ter medo da rejeição. Se receber 

um não de um cliente, use este não para refletir o que 

pode ser melhorado, descobrir as razões deste não, e 

efetuar uma segunda venda ainda melhor e com a 

certeza de que terá resultados positivos. 

Medo da morte 

O medo da morte está fortemente associado a assuntos 

relacionados com dinheiro e sucesso. As expressões 

que usamos em nosso dia-a-dia evidenciam isso: 

“ganhar a vida”, “matar-se de trabalhar” ou “trabalhar 

para sobreviver”. Na realidade, você não precisa de 

dinheiro para viver. É claro, você precisa movimentar 

algum dinheiro para continuar vivendo de sua maneira 

atual, mas a perda de dinheiro, por exemplo, não 

contribuirá para a sua morte e nem será 

necessariamente a causa dela.  

É importante nos conscientizarmos de que o dinheiro 

faz parte de nossa vida, mas que ele não é o essencial a 

sobrevivência. Pois se você assim pensar, faz qualquer 

coisa pelo dinheiro, inclusive “se matar” uma vida 

inteiro em um emprego que não gosta e não sente o 

mínimo prazer. 
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Medo do desconhecido 

O medo do desconhecido está associado geralmente ao 

medo da mudança. Você conhece sua situação atual, 

sabe de suas dificuldades e qualquer outra situação 

que venha a viver será diferente, e, portanto 

desconhecida.  E sendo desconhecida, as dificuldades 

podem ser outras assim como os resultados 

possivelmente serão diferentes também. Mas seu medo 

do desconhecido o impede de realizar qualquer 

mudança em sua vida, e então ela continua, exatamente 

do jeito que está, e aí você não tem qualquer direito de 

reclamar. Se executar tudo exatamente do jeito que 

está hoje, como espera resultados diferenciados? 

Medo da perda 

Mesmo em projetos bem-sucedidos existe o risco da 

perda. Perdas de dinheiro, de energia, de tempo, são 

muitos os fatores que “apostamos” em um projeto. Mas 

se não arriscarmos, se não apostarmos acreditando 

que dará certo, já perdemos por termos pensamentos 

negativos e que jogaram a idéia que pode valer 

milhões, para escanteio. 

O risco é inevitável, é impossível prever todas as 

variáveis de um jogo. Mas você só tem a chance de 

ganhar, se jogar. Ficar olhando os apostadores não dá a 

você nenhuma chance. 
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Vergonha de querer ganhar dinheiro 

É bom querer dinheiro. A julgar pelo comportamento 

humano, o desejo por dinheiro, ou no mínimo pelo que 

ele pode comprar, é quase universal. A aceitação ou 

não desse desejo é que varia de acordo com o 

indivíduo. 

Ter motivação para trabalhar unicamente pelo 

dinheiro não proporciona nenhuma satisfação. É 

necessário que você encontre uma atividade de que 

goste, que se dedique a ela, fornecendo um serviço de 

qualidade e solicite então uma remuneração justa. 

Trate com ética as pessoas que lhe pagam e não desista 

de seus sonhos que necessitam do dinheiro para serem 

realizados. Você é remunerado pelo desempenho e 

trabalho que realiza, por sua pró-atividade e os 

resultados que traz para a empresa. Portanto, não se 

envergonhe de querer ganhar dinheiro. A empresa com 

certeza não está “tímida” por resultados melhores. 

Vergonha com relação a dinheiro 

O dinheiro é um assunto que provoca vergonha em 

todo mundo. As pessoas se constrangem por ter muito 

dinheiro ou pouco dinheiro, e também se envergonham 

de que outros tenham muito ou pouco.  E quando você 

se sente constrangido com relação ao dinheiro, 

nenhuma quantia lhe parece estar correta. 
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Qualquer que seja o montante de dinheiro que você 

tenha agora, aceite o que tem ao invés de se sentir 

envergonhado por isso. O dinheiro funciona desta 

forma; você tem algum e os outros têm o resto. E a 

menos que você seja a pessoa mais rica ou a mais 

pobre do mundo, sempre haverá pessoas que tem mais 

dinheiro do que você e outras que tem menos. Sua 

capacidade de se sentir bem com esta realidade é que o 

ajuda a determinar sua paz de espírito em relação ao 

dinheiro.  

Crescendo hoje: Vença seus medos e sua vergonha em 

relação ao dinheiro, e você terá muito mais prosperidade 

e abundância em sua vida. Elimine de sua vida os 

pensamentos sujos, negativos em relação ao dinheiro, 

pois se os mantiver em sua mente, se sentirá culpado, 

inquieto e continuará a manter seus medos e vergonha 

que o impedirão de ter maiores lucros, rentabilidade e 

usufruir de melhores oportunidades em sua vida.  
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Os prósperos também choram... Mas ainda assim, não 

negam as dores mudas que os fazem evoluir! Pois as 

lágrimas são o colírio para alma do homem liberto em 

franca evolução. 

                                                       Paulo Silveira 

Diariamente nos deparamos com adversidades, umas 

nos fazem sorrir, ao passo que outras nos fazem 

chorar... Ambos os sentimentos nos fazem crescer, mas 

muitas vezes buscamos o crescimento apenas no sorrir 

e desaprendemos que chorar lava nossa alma, tira as 

dores mudas, lubrifica nossa vontade de crescer. 

Muitos pensam que líderes e prósperos não choram, 

mas estão enganados, pois sábios daqueles que 

utilizaram o choro como colírio para fazê-los enxergar 

mais longe, com mais clareza, com melhores 

sentimentos... Chorar é um sinal ótimo que nossos 

sentimentos estão acesos e ardentes. Infeliz daquele 

que desaprendeu a chorar, pois a ele só resta a dureza 

de seu coração e a apatia quanto a sua vida. Chorei 

muito pouco na vida eu acredito, e hoje sei o valor de 

cada lágrima derramada... Aprendi a chorar com 

sabedoria, com amor, com discernimento e o melhor – 

a chorar para regar meus ideais, para benefício próprio 

e de outros seres humanos tão fabulosos quanto eu. 

Crescendo hoje: Aceite o choro como um colírio da 

natureza em sua vida, pois através das lágrimas limpamos 

nossa alma e evoluímos com brilho pela vida. 
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Tenha na educação o significado da vida. 

                                       Paulo Silveira 

Para evoluirmos na vida, nosso principal instrumento 

deve ser o conhecimento. Porém, não deixe a escola 

atrapalhar seus estudos... Quem acha que já estudou o 

suficiente na escola, corre sério risco de ser expulso do 

mercado de trabalho. Pois as lições da escola, não caem 

na vida.   

Estude, pesquise, converse com aqueles que chegaram 

onde deseja chegar hoje e use suas “lições” com 

discernimento. Usando este conhecimento da forma 

correta em algum momento se tornará sábio e terá a 

certeza que o homem verdadeiramente grande é o 

primeiro a reconhecer que será um eterno aprendiz e 

se deseja ser líder terá que preparar um discípulo 

melhor que ele para merecer tal título. Pois 

compartilhamos nosso conhecimento em nossa 

passagem por aqui e será através da nossa educação 

que chegaremos a “imortalidade”.  

Crescendo hoje: Nós influenciaremos uma média de 

10.000 pessoas em nossa vida. Um dia você também será 

referência de conhecimento para novos empreendedores, 

portanto seja próspero e líder sempre... Pois nada neste 

mundo pagará tamanho empenho, pois o sabor da vitória 

é pessoal e intransferível e lhe garanto que vale a pena 

tal esforço.       
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Oração da Prosperidade 

Paulo Silveira em seu livro 

“ATITUDE – Virtude dos Prósperos” 

Senhor, fazei-me instrumento de Vossa Paz 

De mim, a sua imagem e semelhança 

E que eu, como um próspero, traga sempre 

prosperidade e perseverança. 

Que a “riqueza” faça parte de um todo e 

prospere a todos nós 

Que a cultura cure todas as doenças 

Que a comunicação cure todas as ofensas 

E que a prosperidade não dependa mais de crenças 

Que o trabalho seja abençoado 

O progresso menos criticado 

O voto de pobreza seja totalmente eliminado 

E que a “riqueza” pertença a todos nós... 

Não quero pedir nada, Senhor 

Neste momento só tenho a agradecer 

Que o Senhor me traga paz sempre 

E só nos faça crescer. AMÉM!
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A maior recompensa para o trabalho de uma pessoa não 

é o que ela recebe por ele, mas o que ela se torna e 

como prospera através dele. 

                                               Paulo Silveira  

Honramos a vida quando trabalhamos. O tipo de 

trabalho não é importante: sua realização é... Todo 

trabalho alimenta a alma se ele é honesto e feito pelo 

melhor das nossas habilidades, e se traz alegria a si 

próprio e também beneficia aos outros. Existe um 

tempo em que aparentemente o trabalho não frutifica, 

mas isso é temporário e, para superar as adversidades 

dessa fase é necessário perseverança.  Cuidado com 

quem divide seus sonhos, e permaneça firme em seus 

ideais, tempos infrutíferos não existem... O que existem 

são ciclos de germinação. Mas tudo há seu tempo gera 

resultados e tenho a certeza que colheremos 

potencializado aquilo que plantamos. O segredo é 

manter o foco, trabalhar com inteligência, estratégia, 

flexibilidade e resiliência; pois a recompensa virá em 

forma de equilíbrio, riqueza e abundância. 

Crescendo hoje: O que definirá a prosperidade de seu 

trabalho será sempre: as pessoas que você toma pelo 

exemplo, as leituras que faz como aprendizado constante 

e as pessoas de convívio diário com as quais compartilha 

seu bem maior – Seu tempo!  
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A prosperidade pode tornar um homem rico, porém se 

uma pessoa tem capacidade de transformar-se a si em 

uma pessoa próspera e conseguir ensinar isso a outras 

pessoas se tornará imortal. 

Paulo Silveira 

Muitos de nós sonhamos ser alguém e para isso 

imitamos modelos que nem sempre são prósperos... 

Nossos sonhos devem ser sempre maiores que as 

nossas adversidades. Na equação da vida é 

fundamental que sonhemos, e fazer com que outros 

sonhem também é uma regra universal. Por isso 

compartilhar crescimento é fundamental em toda a 

nossa vida de forma mútua.  Porque um sonho tem 

força sim, mas muitos sonhos juntos têm ainda mais 

força. Por isso tanto a prosperidade quanto o trabalho 

devem ser passados pelo exemplo, arrastando os que 

têm dúvida, neutralizando os que desistiram e 

fortalecendo ainda mais os que compartilham o sonho 

comum.      

Crescendo hoje: As adversidades pelas quais passamos 

sempre nos trazem a semente que germinará em um 

benefício maior. É preciso acreditar; acima de tudo, que 

você é um ser único, especial, e tem todas as 

oportunidades do mundo a sua espera. As portas se 

abrem à medida que caminhas rumo à prosperidade 

própria e conjunta. Não permita que as adversidades o 

afastem da busca incessante de seus sonhos. 



Essência da Vida Compartilhada em Palavras 

Paulo Silveira Página 110 
 

Os analfabetos do próximo século não são aqueles que 

não sabem ler ou escrever, mas aqueles que se recusam 

a aprender, reaprender e voltar a aprender. 

Alvin Toffler 

Prosperidade é uma ciência que se aprende e se ensina 

de várias formas... Jamais negue a possibilidade de 

aprender a quem quer que seja. Procure compartilhar 

com todos o melhor que sabe, pois assim as pessoas se 

tornarão milhões de sementes prósperas a trilhar o 

sabor da liberdade. 

Quando compartilhamos o nosso melhor 

potencializamos nossos sentimentos, nosso 

aprendizado, nossos bens pecuniários e 

principalmente o ato de querer bem ao próximo. 

É perceptível um ambiente saudável quando 

adentramos um, pois desde o olhar mais discreto ao 

cumprimento recebido fazemos leitura imediata do 

que se passa ali. Prosperidade é um modo de viver e 

pensar, e não apenas dinheiro ou coisas. Pobreza é um 

modo de viver e pensar, e não somente a falta de 

dinheiro ou coisas. Pense nisso! 

Crescendo hoje: Nenhuma pessoa nunca foi honrada 

pelo que recebeu. A honra foi à recompensa pelo que ela 

deu. Portanto ao próspero sempre caberá o altruísmo, 

nunca a ganância. 
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Orgulho: É um compromisso pessoal. É a atitude que 

distingue a excelência da mediocridade. 

Paulo Silveira 

Sinta orgulho de fazer parte de grandes projetos, 

grandes ideais, grandes conquistas, coisas grandes e 

prósperas. Um propósito definido é um passo 

fundamental rumo as nossas escolhas e as pessoas que 

seguem conosco são essenciais para esse fim. 

O orgulho de fazer parte de algo grandioso e positivo, 

de estar cercado de pessoas interessadas no bem- estar 

uma das outras é poderoso e as impulsiona, dando-lhes 

um sentimento de amor, de harmonia, de 

comprometimento, além de manter todos juntos em 

um único propósito: PROSPERAR COM SABEDORIA. 

Infelizmente muitas pessoas negam a sua evolução 

quando estão em relacionamentos falidos, em 

“religiões” que as escravizam, em empregos tóxicos, em 

diversões destrutivas, em vícios vazios... Liberte-se. 

Deixe-se conduzir por sua vontade de prosperar e 

vencer. 

Crescendo hoje: O empreendedor orgulha-se em ser 

forte, firme, equilibrado e feliz. Ele busca nos seus ideais 

fazer mais e mais na certeza de evoluir e gerar 

circunstâncias de prosperidade a si próprio e a todos os 

ambientes que freqüenta.   
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Nenhum gesto de gentileza, por menor que seja, 

é perdido. 

Esopo 

A gentileza é essencial no fortalecimento da fibra moral 

das pessoas. Ser gentil não significa que você seja fraco 

ou incapaz de obter resultados. Também não quer 

dizer que você não consiga tomar decisões difíceis, mas 

que você sorri para as pessoas e as cumprimenta no 

corredor. Você é imparcial quando as coisas saem 

errado. Você ri quando as piadas são engraçadas. Você 

pergunta como vai a família dos colegas quando se 

encontram no elevador. Você dá boa noite às pessoas 

quando vai embora. Seja cortês com os colegas 

exatamente como é com os clientes. 

Isso pode ajudar a encher um reservatório de boa 

vontade e trabalho inteligente, além de tornar o 

trabalho conjunto mais agradável.  Ser gentil o torna 

um imã que atrai pessoas prósperas em todos os 

âmbitos de sua vida. As pessoas passam a associar-se a 

você por apreciarem seu convívio. A gentileza é uma 

qualidade tremendamente subestimada para aumentar 

a harmonia e os resultados no trabalho e na vida, mais 

que uma qualidade é um imenso e raro diferencial. 

Crescendo hoje: Torne a gentileza um hábito e você 

será sempre abençoado. 
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A seguir sugerimos 10 ATITUDES que fazem 

diferença no dia-a-dia 

1. Faça da sua vida uma eterna resignificação própria 

e pela humanidade através de seu exemplo. 

2. Seja empático sempre que possível, pois evita 

conflitos desnecessários e preserva a paz no 

ambiente. 

3. Aprenda a fazer as pessoas falarem e escute com 

atenção, pois dará respostas mais sábias ou evitará 

aborrecimentos nos seus atos. 

4. Use as quatro frases mágicas no seu dia-a-dia: com 

licença, por favor, desculpe-me por isso e agradeço. 

5. Pense e trabalhe positivamente valorizando o 

melhor das pessoas e situações, mesmo as de crise, 

pois muitas vezes uma crítica alheia é um elogio 

disfarçado e na crise estão as verdadeiras 

oportunidades de mostrarmos nossos diferenciais. 

6. Viva sua vida de forma harmônica e ecologicamente 

correta, pois as pessoas vivem suas próprias 

crenças e valores e na maioria das vezes de forma 

diferente da sua por serem ou viverem em épocas 



Essência da Vida Compartilhada em Palavras 

Paulo Silveira Página 114 
 

diferentes. Pois é nesta diferença que encontramos 

a grandeza das pessoas, e nas diferenças nos 

complementamos e nos tornamos mais iguais. 

7. Seja amigo e solidário nas horas essenciais, pois 

muitas pessoas nos momentos de dificuldade são 

deixadas a própria sorte... Amigos de “churrasco” 

esquecemos facilmente, mas os amigos essenciais 

que nos deram suporte nas horas difíceis jamais 

serão esquecidos.      

8. Evite pré-julgamentos e decisões sem base de 

análise, pois é mais sábio encontrarmos soluções a 

partir da base do problema. Portanto, evitar 

julgamentos e ações precipitadas evita desgaste e 

prejuízos em todos os âmbitos da vida. 

9. Faça justiça. Esforce-se para compreender as 

diferenças no modo de agir e pensar das pessoas, e 

mesmo que possa “prejudicar” uma pessoa por ser 

mais forte ou evoluído não o faça. Pois a nobreza do 

próspero está no altruísmo e piedade quanto ao 

próximo.  

10.  Se for a razão que faz o homem, é o sentimento que 

o conduz... E os conflitos estão em nossa vida para 

nos fazer evoluir - Veja o conflito como uma forma 
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de aprendizado e possibilidade de fazer amigos. A 

gentileza ameniza conflitos na vida e ainda faz 

mesmo em situações difíceis amigos e aliados 

momentâneos que mais tarde poderão se tornar 

pessoas essenciais em nossa vida.             

Ilustramos com uma pequena metáfora abaixo a 

maneira como podemos fazer a diferença e 

prosperarmos indiferente da situação de nosso 

cotidiano. 

Toda manhã, Julio Cesar, um palestrante renomado 

acompanhava um amigo à banca de jornal, depois de 

tomarem juntos café na padaria do bairro em que 

moram. 

Dia após dia, ele presenciou o amigo cumprimentando 

o jornaleiro amavelmente, mas como retorno 

recebendo um tratamento rude e grosseiro. 

Pegando o jornal que era literalmente atirado em sua 

direção, o amigo de Julio Cesar sorria atenciosamente e 

desejava ao jornaleiro que tivesse um fabuloso dia hoje 

e sempre. 

Tal situação sempre incomodava Julio Cesar, mas ao 

mesmo tempo o fazia admirar o amigo cada vez mais. 

Certo dia, ao deixarem a banca de jornal em direção ao 

trabalho, Julio Cesar perguntou: 
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- Ele sempre te trata com essa falta de educação? 

- Sim, infelizmente é sempre assim – confirmou o 

amigo. 

- E você é sempre tão atencioso e amável com ele? – 

Insistiu Julio Cesar. 

-Sim, sou. 

- Por que você é tão educado e cortês com ele, já que 

ele é tão mal educado com você? – Perguntou, 

indignado com a atitude tão complacente do amigo. 

Ao que ele respondeu, fazendo Julio Cesar mergulhar 

numa profunda reflexão: 

- Simplesmente porque não quero que ele decida como 

eu devo agir. Sou livre para escolher as minhas 

atitudes. Tudo pode ser tirado de um homem, menos 

uma coisa: a última das liberdades humanas – escolher 

qual será nossa atitude dentro de determinadas 

circunstâncias, escolher nosso próprio caminho. 

Aos prósperos cabe o livre-arbítrio e a escolha de suas 

atitudes, às demais pessoas, respostas aleatórias da 

vida... Pois ser uma pessoa de atitude é uma escolha – A 

mais importante que fará na vida.       
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A maior revolução de nossos tempos é a descoberta de 

que ao mudar as atitudes internas de suas mentes, os 

seres humanos podem mudar os aspectos externos de 

suas vidas. 

William James 

Poucas pessoas neste mundo, pouquíssimas mesmo, 

podem ser consideradas bem-sucedidas, prósperas. 

Por que será? O que as diferencia das demais, em 

número bastante superior? Existiria, de fato, algum 

segredo, alguma chave mágica para se abrir as portas 

dos tesouros do Universo?  

As pessoas que compõem esse pequeno grupo, apenas 

1% da humanidade, conhecem esse segredo. É algo tão 

simples, tão ao alcance de nossas mãos, à nossa 

disposição. Chama-se Plano de Vida. Pessoas de 

sucesso têm um plano de vida, estabelecem metas.  

Primeiro você precisa ter um sonho definido, precisa 

saber exatamente o que deseja. Em seguida, deve 

estabelecer metas para alcançar o seu sonho. E depois, 

agir. Sem ação não se chega a lugar nenhum. Não 

adianta sonhar, estabelecer metas, planejar e ficar 

sentado em sua zona de conforto.  

Nada cai do céu. É necessário sair em campo, para a 

batalha, para a conquista do seu sonho. E, por fim, 

precisa acreditar em si, na sua capacidade, nas 

possibilidades infinitas e que a realização do seu sonho 
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é possível. Em suma, o sucesso é o resultado da 

concretização das metas estabelecidas, do perfeito 

plano de ação, do trabalho empreendido em prol do 

seu ideal e da crença em seu potencial e na 

possibilidade da realização do sonho. 

Este é, portanto, o segredo para se fazer parte do 

restrito grupo dos seres bem-sucedidos; esta é a chave 

que abre as portas dos tesouros infinitos do Universo. 

Agora que você conhece o grande segredo do sucesso, 

magnetize os centros de sua consciência com 

pensamentos de sucesso. Contemple o futuro com 

alegria e expectativa de grandes realizações. 

Deseje ser próspero. Deseje firmemente a 

prosperidade. Deseje atrair dinheiro para gozar a vida, 

para ser feliz. Deseje firmemente tudo de bom que a 

vida tem para oferecer. Você merece e pode ter tudo o 

que deseja. Tenha sentimento de solidariedade. Deseje 

sinceramente ser útil às pessoas através da riqueza que 

você conquistar. Deseje profundamente ajudar o 

próximo: os parentes, os amigos, os necessitados. Evite 

o egoísmo, a ganância desmedida. 

Deseje a prosperidade para você, para sua família, para 

os amigos, para todas as pessoas. Deseje sinceramente 

ver todo o mundo próspero, saudável e feliz. Deseje 

melhorar seu padrão de vida. Visualize o seu sucesso. 

Veja-se prosperando a cada dia. Veja-se ganhando 
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muito dinheiro e gastando-o de forma criativa e 

judiciosa. 

Veja-se feliz em todos os momentos de sua vida, ao 

lado da família, dos amigos. Veja-se amando e sendo 

amado. Veja-se de bem com a vida. 

Crescendo hoje: O obstáculo ao seu sucesso em tudo 

que desejar está em sua própria mente. Logo, você pode 

destruí-lo quando quiser. Pense e estabeleça 

pensamentos de riqueza, abundância e prosperidade em 

sua vida sempre. 
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Ressignificação e Afirmações 

para a  Prosperidade 

Penso grande para realizar e conquistar grandes 

coisas. Quero ser próspero. Quero todo o dinheiro que 

me permita fazer todas as coisas que desejo. Quero ser 

feliz. 

Sou próspero, sou bem-sucedido. Conquisto minha 

independência financeira através do meu talento, 

através do meu trabalho.  

O dinheiro é algo positivo, é importante, é necessário. 

Através dele posso realizar e possuir muitas coisas 

boas e importantes para mim. 

O dinheiro existe para me servir. Eu sou seu amo. Ele 

trabalha para mim. Ele gosta de mim. Está sempre ao 

meu dispor. Está sempre fluindo para mim 

abundantemente. 

Eu nasci para ser livre, para ser próspero, para ser rico. 

Meu Pai é dono de tudo o que existe e eu sou seu 

herdeiro legal.  

Sinto-me seguro e livre de preocupações e insegurança. 

Tenho tudo de que preciso para ser feliz e viver bem.  

Todas as pessoas têm direito à abundância, à 

felicidade. A abundância da vida está disponível para 
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todos. As pessoas só precisam criá-la mentalmente e 

acreditar na sua materialização.  

Eu mereço ser próspero. Eu mereço ser feliz. Eu sou 

próspero. Eu sou feliz. 

EU SOU perfeito, saudável, próspero e feliz. 

Amo a vida, amo viver. Aceito e agradeço a fartura que 

a vida me oferece como dádiva divina. 

Administro bem o meu dinheiro. Tiro o máximo 

proveito da fortuna que a vida me oferece. Uso minha 

riqueza de forma criativa e judiciosa. 

Sou grato à Vida por tudo que ela, graciosamente, me 

oferece. O ar que respiro, a água que sacia a minha 

sede, o fruto da terra que me sustenta, o sol que me 

aquece e vivifica. Tudo está aí ao meu dispor 

abundantemente. Eu sou dono de tudo. Sou rico. 

EU SOU o que penso que sou. EU SOU possuidor das 

riquezas infinitas do Universo. EU SOU próspero. EU 

SOU feliz! 

Agradeça e diga SEI QUE MEREÇO! 
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O Próspero vê em seu aniversário um 

momento único para agradecer sua 

evolução... 

Texto escrito por Paulo Silveira em agradecimento aos 

seus amigos pelos cumprimentos de aniversário 

recebidos na passagem dos seus 36 anos. 

Aniversariar é um momento único! 

Para muitos, é o momento de perceber que estão mais 

velhos; 

Para outros, é o momento de perceber que estão mais 

maduros; 

Para mim, porém, além das citações acima é o 

momento de perceber o quanto a vida é fabulosa, 

abundante e única; 

É uma forma de marcar sua presença aqui, em algum 

momento da história e na eternidade do tempo... 

É uma data onde pessoas nos ligam para agradecer o 

significado que fazemos para elas, nos visitam para 

devolver palavras de apoio em momentos cruciais e até 

para nos presentearem como uma forma nostálgica de 

interação social; 
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Que bárbaro momento é nosso aniversário, onde 

entendemos como a vida é extraordinária e única; 

Onde posso agradecer no aqui e agora, seus 

cumprimentos, sua amizade, seu calor humano, sua 

presença... 

Sou grato a Deus por mais este dia, e a você agradeço 

por compartilhar o seu melhor e fazer-me valer desta 

fabulosa jornada chamada Vida. 

Tenha um fabuloso dia hoje e sempre... Que Deus 

lhe abençoe e lhe dê tudo o que merece. 
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Sua profissão não é aquilo que traz para casa o seu 

salário. Sua profissão é aquilo que foi colocado na Terra 

para você fazer com tal paixão e tal intensidade que se 

torna chamamento espiritual. 

Vincent Van Gogh 

O trabalho próspero nos ajuda a realizar nosso 

potencial à medida que começa dar resultados... Por ele 

nos sentimos estimulados e aumentamos nossos 

esforços gradativamente. 

O trabalho próspero é ótimo para a saúde e mantém 

corpo e mente sã. Normalmente pessoas que trabalham 

com satisfação são mais saudáveis, tem uma vida mais 

longa e maior sabedoria. 

O trabalho próspero cria uma reputação, pois quem 

trabalha com seriedade, normalmente é honesto, 

cortês e honrado na vida. 

O trabalho próspero torna a vida mais interessante e 

agradável. Pois as pessoas que gostam de trabalhar 

constroem sua vida com bases fidedignas às suas 

crenças e valores. 

O trabalho próspero aumenta nosso amor próprio, pois 

exige de nós o melhor de forma constante e também 

nos traz satisfação e auto-reconhecimento. Tenhamos 

ou não sucesso num trabalho, ainda assim nos 

sentimos melhor depois de efetivamente construir 
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algo, na certeza de prosperar mesmo que não 

momentaneamente. 

O trabalho próspero constrói auto-respeito e também o 

respeito dos outros. Mesmo que outras pessoas não 

gostem de trabalhar, raramente terão o que falar de 

uma pessoa que prospera através do trabalho, pois um 

dos grandes benefícios refletidos pelo trabalho é uma 

sólida reputação. 

O trabalho próspero constrói o caráter de um homem e 

tem o poder de imortalizá-lo.  Há muitos séculos 

filosofias e religiões afirmam que o homem é a imagem 

e semelhança de Deus, e nós também acreditamos 

nisso. O homem veio à vida para servir através do 

trabalho. Não como forma de castigo ou punição, e sim 

como forma de prazer e evolução, pois o homem 

constrói dia-a-dia sua vida através do trabalho 

individual e em equipe. Através do trabalho o homem 

aprende pelo exemplo em algum momento de sua vida, 

ensina outros a crescer pelo seu exemplo e deixa 

marcada sua trajetória aqui através do trabalho. 

Crescendo hoje: A prosperidade começa com uma 

idéia. Convença-se de que ela existe, trabalhe com 

inteligência e seriedade para obtê-la, e aceite-a quando 

chegar. Então como um próspero, dê à prosperidade o 

sopro da vida a si e os seus semelhantes. 
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Vencer Significa 

Paulo Silveira 

VENCER os outros não chega a ser uma grande vitória. 

VITORIOSO é aquele que consegue vencer a si próprio, 

combatendo seus vícios e controlando suas paixões. 

A VITÓRIA sobre nós mesmos é muito mais difícil, pois 

ela acontece em plena solidão, nas dores mudas, sem 

os aplausos dos demais. Ela requer mais coragem, mais 

disciplina, mais ousadia, maior neutralidade em 

relações as críticas dos dissidentes e da nossa própria 

autocrítica.   

Mas se você não consegue da primeira vez, faça de 

novo. O simples fato de tentar de novo já contará como 

uma primeira vitória. Considere sempre a verdade e 

nunca aceite os limites, principalmente os da idade, 

pois o homem nunca se torna velho desde que seus 

lamentos não tomem o lugar de seus sonhos, da busca 

incessante dos seus objetivos e das suas ações 

criadoras.  

PAZ, AMOR, SAÚDE E PROSPERIDADE A VOCÊ... 

Até breve! 
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(11) 9821-3193 
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paulosilveiratdc@yahoo.com.br 
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